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Esipuhe 
 
Kasvua ja palveluita muutoksessa 
 
Vuoden 2017 talousarviota ja taloussuunnitelmaa vuosille 
2017—2019 on tehty poikkeuksellisessa muutoksessa. 
Vuoden 2016 alussa toteutettu Lahden ja Nastolan kuntien 
yhdistyminen on tuonut uusia mahdollisuuksia sekä toimin-
nan kehittämiseen että kasvun edellytyksiin. Yhdistyneelle 
kunnalle huhtikuussa 2016 hyväksyttyä uutta strategiaa 
toteutetaan lähivuosina. Kaupunkiseudun kilpailukykystrate-
gia hyväksyttiin kaupunkiseudun kolmessa kunnassa syys-
kuussa 2016, ja lähes koko maakunnan kattava Päijät-
Hämeen matkailu- ja tapahtumastrategia vahvistetaan vielä 
vuoden 2016 aikana.  
 
Lahden kaupungin asukkaiden sosiaali- ja terveyspalveluiden 
järjestäminen ja tuottaminen siirtyy vuoden 2017 alussa 
kaupungilta täysimittaisen toimintansa aloittavalle Päijät-
Hämeen hyvinvointikuntayhtymälle. Kaupungin työntekijä-
määrä, määräaikaiset mukaan luettuna, putoaa 6 300:sta 
3 800:aan, ja tukipalvelujärjestelyt vuoden 2017 aikana 
vähentävät lukumäärää edelleen merkittävästi. 
 
Suomen taloudessa vuodesta 2008 jatkunut taantuma on 
ehkä taittumassa ja siirrytään hitaan kasvun aikaan. Julkinen 
talous tiukkenee edelleen. Samalla sisäinen muuttoliike ja 
kaupungistuminen kiihtyvät. Kansantalouden elpyminen on 
näkynyt Lahdessa jo vuonna 2016. Työttömyyden lasku on 
ollut suurten kaupunkien parhaimpien joukossa, ja väestön-
kasvu on selvästi nopeutunut. Yrityskentästä on tullut hyviä 
uutisia. Kaupungin talous on edelleen kiristynyt. Koulujen, 
varhaiskasvatuksen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden 
tarpeet pitävät investointiasteen erittäin korkeana. Tuntuva 
osa investoinneista joudutaan kattamaan lainarahalla. 
 
Talousarvion ja taloussuunnitelman tavoitteena on samanai-
kaisesti turvata ja kehittää palveluita, tukea kaupungin kas-
vua ja ylläpitää kaupungin talouden tasapainoa. Lahden 
kaupungin toiminnan kustannustehokkuus on muihin isoihin 
kaupunkeihin verrattuna hyvällä tasolla. Toimintaa voidaan 
edelleen tehostaa, mutta hiemankin pidemmällä aikavälillä 
avainasia talouden tasapainon kannalta on kaupungin kasvu 
ja uusien työpaikkojen saaminen alueelle.  
 
Kaupungin talous vuonna 2017 
 
Vuoden 2017 talousarvion valmistelun lähtökohtana on ollut 
positiivinen tulos, eli vähintään poistojen suuruinen vuosika-
te. Tämä edellyttää hyvin merkittävää tuloksen parantamista 
vuoteen 2016 verrattuna, joka uhkaa jäädä noin 14 miljoo-
naa euroa alijäämäiseksi. Talousarvioesityksessä vuoden 
2017 tulosta parantaa noin 5 miljoonan euron verran jo 
keväällä alustavasti talousarvio-ohjeisiin hyväksytty kiinteis-
töveron korotus. Tämän lisäksi talousarviossa on arvioitu 
saavutettavan noin 8 miljoonan euron parannus erilaisin 
toiminnan tehostamiskeinoin sekä joitakin maksuja korotta-
malla. Käytännössä kyse on laaja-alaisesta kaupungin toi-
mintojen uudelleenarvioinnista, joka näkyy toiminnan sisäi-
sessä tuottavuudessa ja toimintatavoissa, mutta myös kau-
punkilaisten palveluissa. Asetetut taloustavoitteet ovat siinä 
määrin tiukat, että niiden saavuttamiseksi joudutaan vielä 
vuoden aikana päättämään uusista toimenpiteistä. Näiden 
toimenpiteiden jälkeen tuloksen arvioidaan vielä jäävän yli 
miljoona euroa alijäämäiseksi.  
 

 
Sosiaali- ja terveydenhuollon arvioidut menot perustuvat 
hyvinvointiyhtymän valmistelussa sovittuun yhtymän kunta-
laskutuksen linjaan. Yhtymä saavuttaa taloustavoitteensa 
vain, kun toiminnan kokoamisen tarjoama mahdollisuus 
suunnitella palvelut kuntarajoista ja vanhoista hallintorajoista 
riippumatta käytetään täysimittaisesti ja viivytyksettä hyväksi. 
Onnistumiseen tarvitaan jo tänä vuonna tehtäviä ennakko-
luulottomia päätöksiä. Sosiaali- ja terveyspalvelut tulevat 
muuttumaan, mutta niiden saatavuutta ja yhteensopivuutta 
pyritään parantamaan. 
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden siirtyminen pois 
kaupungin organisaatiosta luo tarpeen ja antaa mahdolli-
suuksia järjestää kaupungin toimintoja ja hallintoa uudelleen. 
Talousarviossa ei näitä muutoksia ole pystytty kaikilta osin 
ottamaan huomioon, koska niitä valmistellaan ja päätöksiä 
tehdään vasta loppuvuoden 2016 ja alkuvuoden 2017 aika-
na. Hallinnolliset ratkaisut voivat monilta osin tulla voimaan 
vaalikauden alussa 1.6.2017. Tarvittavia tukipalveluita kos-
kevia muutoksia on tarkoitus toteuttaa vuoden 2017 aikana.  
 
Kaupungin panostukset elinvoiman vahvistamiseen ja työlli-
syyteen vähenevät jonkin verran vuoden 2016 tasosta, suu-
rimpana tekijänä on eräiden vastuiden siirtyminen hyvinvoin-
tikuntayhtymän järjestettäviksi ja yhtymän kuntalaskutuksen 
kautta rahoitettaviksi. Työttömyyden vähenemisen on arvioitu 
heijastuvan työmarkkinatukimenoihin. Hieman alentuneet 
resurssit on tarkoitus suunnata mahdollisimman fokusoidusti 
hyväksyttyjen strategioiden toteuttamiseen. Koulutuksen ja 
tuotekehityksen edellytysten vahvistaminen on muuttuvissa 
olosuhteissa tärkeää, ja erityisesti nousee esille tarve kor-
keakoulutuksen kokonaisuuden kehittämiseen. Konsernin 
tytäryhteisöjen roolia sekä elinkeino- että työllisyysasioissa 
painotetaan.  
 
Vuoden 2017 erityisinä ponnistuksina nousevat esille Hiih-
don MM-kisat helmi-maaliskuussa ja Kansallisen veteraani-
päivän viimeisen nykymuotoisen valtakunnallisen pääjuhlan 
järjestäminen huhtikuussa. Molemmat ovat myös keskeisiä 
Suomi 100 – juhlavuoden tapahtumia. 
 
Investoinnit  
 
Lahden kaupungin investoinnit vuonna 2017 ja koko viisivuo-
tisella tarkastelukaudella ovat muodostumassa erittäin suu-
riksi. Nettoinvestoinnit 2017 ovat talousarvion mukaan noin 
70 miljoonaa euroa ja vuosina 2017—2021 yhteensä lähes 
470 miljoonaa euroa. Ensisijaisesti kyse on koulujen, päivä-
kotien ja sosiaali- ja terveyspalveluiden rakennusten perus-
parannus- ja korvausinvestoinneista viime vuonna hyväksytyn 
palveluverkkosuunnitelman mukaisesti. Lisäksi tähän kau-
teen sisältyy kaupungin osuus eteläisen kehätien rakennus-
kustannuksiin, yhteensä enintään 70 miljoonaa euroa. Kau-
pungin kasvua tuetaan myös muilla kunnallistekniikan inves-
toinneilla. Suuret investoinnit merkitsevät kaupungin vel-
kaantumisen jatkumista, vuosikate kattaa vuosittain vaihdel-
len vain noin puolet investoinneista.  
 
Kiinteistöjen peruskorjaukset ja joiltakin osin korvausinves-
toinnit ovat välttämättömiä rakennusten kunnon ja käytettä-
vyyden vuoksi. Investointeja on pyritty siirtämään myöhem-
mäksi silloin, kun se on mahdollista. Joitakin investointeja on 
kirjattu aloitettavaksi suunnitelmakauden lopulla sillä ajatuk-



4 
 

sella, että niitä voitaisiin aikaistaa, jos toteutus voidaan mie-
lekkäästi tehdä kumppanuusratkaisuna, jossa investointikus-
tannus ja investointiin kohdistuvia riskejä jäisi kumppanin 
vastuulle. Tällainen menettely voisi koskea suunniteltua 
jalkapallostadionia, uutta uintikeskusta tai esimerkiksi Har-
jun koulukiinteistön perusparannusta.   
 
Muutos jatkuu lähivuosina 
 
Valmisteilla oleva ja vielä sisällöltään epävarma maakunta-
uudistus, jonka on tarkoitus toteutua 1.1.2019, muuttaa 
kaupungin roolia ratkaisevasti. Uudessa tilanteessa maakun-
ta ja kunta tarvitsevat kumpikin vahvan mandaatin omalla 
vastuualueellaan, avainsanoja maakunnalle ovat sote ja 
aluekehittämisen rahoitus, kunnalle ihmisten hyvinvointi, 
kuntalaisten itsehallinto, alueen elinvoima, koulutus ja sivis-
tys, vireä paikallisyhteisö ja tietenkin menestyvä yrityskenttä.    
 
Kaupungin toiminnassa muutos korostaa uusia painopisteitä. 
Kaupunki suuntaa toimintansa tulevaisuuden elinvoiman 
rakentamiseen. Pienemmältä organisaatiolta voidaan odot-
taa parempaa joustavuutta, vuorovaikutteisuutta ja asiakas-
lähtöisyyttä. Lahdessa hyvinvointikuntayhtymän aloittaessa 
näitä asioita ollaan osin toteuttamassa jo ensi vuonna.  
 

Maakuntahallinto tuo toteutuessaan arvaamattomia tilantei-
ta kuntien talouteen. Vuonna 2017 päätettäessä vuoden 
2018 verotuksesta on toivottavasti käytössä riittävät tiedot 
kaupungin tuloverotason asettamiseksi tasolle, joka kestää 
maakuntahallinnon tulon. Tämänkään vuoksi tuloveromuu-
tosta ei ollut perusteltua harkita vuodelle 2017. 
 
Hallinnon muutoksista huolimatta alueen tulevaisuudennä-
kymät perustuvat ensi sijassa siihen, miten alueen vetovoi-
maa ja yritystoiminnan edellytyksiä pystytään vahvistamaan. 
Lahden osalta on saatu paljon hyvää aikaan, ja on hyviä 
merkkejä siitä, että ”menestymme kansainvälisesti rohkeana 
ihmisten ja yritysten ympäristökaupunkina”, kuten valtuuston 
hyväksymä visio sanoo. Talousarvio ja taloussuunnitelma 
pyrkivät antamaan edellytykset pitkäjänteiselle työlle vision 
toteuttamiseksi. 
 
Toiminnan jatkuva kehittäminen ja virtaviivaistaminen 
 
Kaupunginhallitus edellytti 3.10.2016, että talousarvioon 
tehdään tähänastisen valmistelun lisäksi vielä yli miljoonan 
euron tasapainotus toimintaa ja organisaatiota virtaviivais-
tamalla. Tähän tähtäävät esitykset valmistellaan kaupungin-
hallituksen 7.11.2016 alkavaan talousarviokäsittelyyn men-
nessä. Esitettävät toimet liittynevät ensi sijassa siihen kau-
pungin toiminnan ja toimintatapojen mittavaan uudelleenar-
viointiin, joka on mahdollista, kun sosiaali- ja terveyspalvelut 
siirtyvät vuodenvaihteessa kaupungilta hyvinvointiyhtymän 
järjestettäviksi. 
 
Jyrki Myllyvirta 
kaupunginjohtaja 
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Lahden kaupungin organisaatio ja Lahti-konserni 
 
Muutokset uudistavat kaupunkia 
 
Lahden kaupungin ja Nastolan kunnan yhdistyessä tavoit-
teeksi asetettiin elinvoimainen kasvukeskus, jossa luodaan 
molempien kuntien hyvien käytäntöjen pohjalta uusi toimin-
takulttuuri. Kaupungille laadittiin hallintosääntö ja toiminta-
ohjeet, jotka mahdollistavat entistä joustavammat ja tehok-
kaammat toimintatavat, sekä aloitettiin strategiatyö tiiviissä 
yhteistyössä valtuuston kanssa. 
 
Kaupunginvaltuuston keväällä hyväksymän strategian visio 
linjaa kaupungin toimintaa entistä kansainvälisemmäksi: 
”Menestymme kansainvälisesti rohkeana ihmisten ja yritys-
ten ympäristökaupunkina”. Toiminnan pohjana olevat arvot 
ovat: yhteistyössä, avoimesti ja vastuullisesti. Strategiaa 
toteutetaan käytännön toimenpiteillä, jotka kirjataan vuosit-
tain talousarvioon ja edelleen käyttösuunnitelmiin.  
 
Strategia ja sen muutosohjelmat esitellään talousarviossa 
omana osionaan. Toiminnallisia tavoitteita ovat strategian 
muutosohjelmista nousseet kärkitoimenpiteet, joista toi-
mialojen toiminnalliset tavoitteet on johdettu ja ne esitetään 
muutosohjelmittain strategiaosiossa. Talousarviovuoden 
2017 toiminnallisten tavoitteiden muutokset ja täsmennyk-
set ovat mahdollisia, koska uusi strategia muutti tavoitteiden 
asettamisen käytäntöä merkittävästi. Muutosohjelmat ovat 
kaupunkitasoisia, mikä vaikuttaa myös toimialojen tavoittei-
siin. Lisäksi toimialat asettavat käyttösuunnitelmissaan lau-
takuntiin ja jaostoihin nähden sitovia tavoitteita. 

 

Lahden maine kansainvälisenä tapahtumakaupunkina vah-
vistuu, kun Salpausselällä järjestetään pohjoismaisten hiihto-
lajien maailmanmestaruuskisat helmi-maaliskuun vaihteessa 
2017. Valmistautuminen kisoihin on käynnistynyt jo kuluvana 
vuonna. Kaupunki on kunnostanut kisapaikkoja, lisännyt 
kaupunkimarkkinointia ja osallistuu tapahtumaan liittyviin 
majoitus- ja kuljetusjärjestelyihin. Talousarvio sisältää noin 
miljoonan euron panostuksen Lahti2017 -kisojen järjestelyi-
hin jakautuen liikuntapalvelujen, kaupunkiympäristön ja 
keskushallinnon talousarvioihin.  
 
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän perustaminen vuo-
den 2017 alussa purkaa kaupungin nykyisen organisaation 
sekä vaikuttaa ratkaisevasti toimintaan ja sitä kautta talous-
arvion rakenteeseen. Seudullinen hyvinvointikuntayhtymä 
järjestää sote -palvelut kaupungin ostopalveluina. Sosiaali- ja 
terveystoimialan henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksessa 
vanhoina työntekijöinä yhtymän palvelukseen. Uudelta hyvin-
vointikuntayhtymältä odotetaan tehokkuutta ja vaikuttavuut-
ta sosiaali- ja terveyspalveluihin, ja se ennakoi valtakunnallis-
ta maakuntauudistusta.  
 
Sote-järjestämisen ja -palvelutuotannon siirtyminen pois 
kaupungin organisaatiosta edellyttää merkittävää toiminnan 
uudelleenjärjestelyä. Uudistusta valmistellaan jo vuoden 
2016 aikana siten, että siitä voidaan päättää maaliskuussa 
2017 ja uudet toimintamallit ovat käytössä uuden valtuusto-
kauden alusta 1.6.2017. Talousarvio on tehty nykyisen orga-
nisaation mukaan, ja siihen tehdään tarvittavat korjaukset 
kevään 2017 aikana. 
 
Lahden kaupunki järjestää myös tukipalvelujaan uudelleen. 
Lahden Tietotekniikka siirtyy omana liiketoiminta-alueenaan 
osaksi Calpro Oy:tä. Taseyksikkönä toimineen Lahden Tieto-
tekniikan toimintaa siirretään henkilöstö- ja taloushallinnon 
palvelukeskukseen jo kuluvan vuoden aikana, mutta viralli-
sesti liikkeenluovutus tapahtuu vuoden 2017 vaihteessa.  
 
Kaupunki suunnittelee myös Lahden Aterian ja Lahden Servi-
on toimintojen yhtiöittämistä vuoden 2017 aikana. Yhtiöittä-
minen liittyy hyvinvointikuntayhtymän järjestelyihin, jonka 
yhteydessä uudelleen organisoidaan alueen ruoka- ja puh-
taanapitopalvelut.  
 
Vuonna 2019 toteutuvaksi suunniteltua maakuntauudistusta 
ei ole vielä huomioitu taloussuunnitelmassa vuodelle 2019. 
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Lahden kaupungin organisaatio  
 

 
 

 

 

  

 
Organisaatiokaavio päivitetään kesällä 2017, kun hyvinvointikuntayhtymän huomioiva hallintosääntöuudistus valmistuu.  
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Lahti-konserni 
 
Konsernin toiminnan ohjaus 
Lahden kaupungin omistajapolitiikan lähtökohtana on re-
surssien suuntaaminen kaupunkilaisia parhaiten palvelevalla 
tavalla. Tavoitteellinen omistajuus on konsernin toiminnan ja 
talouden ohjauksessa merkittävin tekijä. Lahti-konsernin 
omaisuuden jälleenhankinta-arvo on noin 1,9 miljardia eu-
roa. Omistajaohjauksen tehtävänä on huolehtia konsernin 
omaisuudesta ja pääoman tehokkaasta käytöstä. Kaupungin 
strategiset linjaukset ohjaavat konsernissa yhteisöjen ja 
säätiöiden omistusta. Omistaja-arvon kehittyminen on strate-
gisten linjausten merkittävin tavoite. Omistaja-arvo voi perus-
tua yhteisön tai säätiön merkitykseen omistajalle tai tämän ja 
julkisen merkityksen yhdistyessä mahdollisuuteen hyödyntää 
synergiaetuja. Omistamisella voi olla myös puhtaasti taloudel-
lisia tavoitteita, jolloin yhtiöiden tuloutustavoitteet ovat mer-
kittävä osa Lahti-konsernin toiminnallisia tavoitteita. 
 
Konsernirakennemuutokset 
Lahden kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät 
1.1.2017 alkaen Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymään. 
Lahden kaupungin omistusosuus hyvinvointikuntayhtymästä 
on 52,34 prosenttia. 
 
Talousarviovuonna ratkaistaan Lahden Ateria ja Lahden 
Servio taseyksiköiden yhtiöittäminen. Yhtiöittämissuunnitel-
ma johtuu osin tiivistyvästä yhteistyöstä perustettavan hyvin-
vointikuntayhtymän kanssa. Tarkoituksena on, että hyvin-
vointikuntayhtymän ruokatuotanto ja -palvelut liitetään osak-
si yhtiöitettävää Lahden Ateriaa. Samoin hyvinvointikuntayh-
tymän kiinteistöhuoltoon liittyvät tehtävät siirtyisivät soveltu-
vin osin yhtiöitettävään Lahden Servioon. 
 
Nastolan Yrityspalvelut Oy:n toiminnasta osa liitetään Spa-
tium Toimitilat Oy:öön. Tällä hetkellä molemmat yhtiöt toimi-
vat kiinteistöliiketoiminnassa ja tarkoitus on, että Spatium 
Toimitilat Oy:stä rakennetaan keskeinen kiinteistöomistami-
sen yhtiö konserniin. Nastolan Yrityspalvelut Oy:llä on ollut 
myös merkittävä rooli alueen elinkeinojen kehittämisessä. 
Tätä toimintamallia jatketaan ja kehitetään osana Ladec Oy:n 
toimintaa. 
 
Calpro Oy:n toiminta laajenee voimakkaasti, kun sen vastuul-
le siirtyvät liikkeenluovutuksena Lahden Tietotekniikan palve-
lut ja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhty-
män perustietotekniikka. Toiminnan laajentuessa liikevaihto 
lähes kolminkertaistuu ja henkilömäärä kaksinkertaistuu.  
 
Lahden Messut Oy fuusioituu Sibeliustalo Oy:öön. Toiminnat 
yhdistetään 1.1.2017. 
 
Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy:n alasajo on käynnissä ja 
toiminta loppuu 31.12.2016. 
 

Lahti-konsernin tulevia tapahtumia 
Lahti Energia Oy:n keskeisimmät tapahtumat vuonna 2017 
ovat Kymijärvi III-voimalaitoksen päälaitehankinnat ja raken-
nustöiden jatkuminen sekä Vääksyn biolämpölaitoksen ra-
kentaminen ja käyttöönotto. Lisäksi Lahti Energia panostaa 
tuulivoimainvestointeihin kaksinkertaistamalla kapasiteetin. 
 
Lahden Talot Oy:n vuonna 2017 valmistuvia uudisrakennus-
hankkeita ovat Mukkulassa Vanhatie 53, Hollolassa Keskus-
katu 6 ja Tornator As Oy Lahden Valtteri. Lisäksi rakenteille 
lähtevät As Oy Lahden Iisakki Tornatoriin sekä todennäköi-
sesti senioritalo Uudenpellonkadulle.  
 
Lahti-konsernin luottoriskien hallintaa kehitetään luomalla 
järjestelmällinen tapa arvioida ja hallita annettujen lainojen 
ja takausten riskejä. Rahoitusriskien koordinoinnilla voidaan 
tasata ja vähentää konsernin rahoitusriskejä ja valvoa koko-
naisriskien kehittymistä. Lainan ja takausten antoon liittyvä 
luottoriski on osa rahoituksen riskienhallintaa. 
 
Vuoden 2017 kunnallisvaalien jälkeen toteutetaan osaamis-
kartoitus Lahti-konsernin yhtiöiden hallituspaikoille ehdolla 
oleville luottamushenkilöille. Kartoituksessa selvitetään 
luottamushenkilöiden koulutusta ja työkokemusta sekä 
aiempaa hallitustyökokemusta ja osaamista eri liiketoiminta-
alueilta. Osaamiskartoituksella tuetaan valintaprosessia. 
 
 
Lahti-konsernin yleiset tavoitteet 
 Tytäryhtiöiden tulee toimia kaupunginvaltuuston hyväk-

symän strategian mukaisesti 
 
 Kaikilta yhtiöiltä edellytetään tervettä pitkäjänteistä ta-

loudenpitoa ja kannattavuutta 
 

 Tytäryhteisöjen tulee hyödyntää aktiivisesti tukityöllistä-
misen mahdollisuuksia 

 
 Tytäryhteisöjen tulee hankinnoillaan tukea alueen yritys-

ten innovaatioita ja edistää niiden markkinoille pääsyä ja 
kilpailukykyä 

 
 Tytäryhteisöjen tulee soveltaa hankinnoissaan myös 

sosiaalisia kriteerejä, joilla edesautetaan työttömien työl-
listämistä ja torjutaan syrjäytymistä 

 
 Tytäryhteisöjen tulee madaltaa opiskelijoiden kynnystä 

siirtyä työelämään palkkaamalla kesätyöntekijöitä ja eri-
laisia harjoittelijoita 

 
 
Tuloutustavoite, 1 000 € TA 2017 
Lahden Talot Oy- alakonserni 600 
Lahti Aqua Oy- alakonserni 200 
Lahti Energia Oy- alakonserni 11 000 
Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy (Lahden osuus) 141 
Nastolan Yrityspalvelu Oy 75 
 12 016 
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Yhtiökohtaiset tavoitteet 
 
ALUEELLINEN KEHITTÄMINEN Yhtiökohtaiset tavoitteet 
Ladec Oy -alakonserni  Edistää alueen yritysten uusiutumista ja alueen investointiprojek-

tien kehittäminen paikallisten yritysten referenssiympäristöinä  
 Kilpailukykystrategian toteuttaminen 
 Yhtiön toiminnan taloudellisen tehokkuuden kasvattaminen tilan-
teessa, jossa kaupungin avustus 2017 alenee 

  
Lahti Region- Lahden Seutu Oy- alakonserni  Kaupunkiseudun kilpailukykystrategian toteuttaminen matkailu- ja 

tapahtumastrategian kautta 
  Uusien ja innovatiivisten toimintamallien rakentaminen siten, että 

merkittävien tapahtumien määrä alueella kasvaa 
  Yhtiön toiminnan taloudellisen tehokkuuden ja toiminnan vaikutta-

vuuden jatkuva kasvattaminen 
  
Lahden Messut Oy ja Sibeliustalo Oy  Lahden aseman vahvistaminen kasvavana ja elinvoimaisena tapah-

tumakaupunkina, kasvattamalla tapahtumien kävijämäärää 
  Yhtiön toiminnan liiketaloudellisen tehokkuuden kasvattaminen 

tilanteessa, jossa kaupungin avustus alenee 
  Yhtiön toiminnan kehittäminen haastavassa fuusiotilanteessa 
  
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä   Osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen alueen työmarkki-

noille 
  Organisaation kehittyminen jatkuvasti muuttuvassa toimintaympä-

ristössä 
  
LAMK Oy  Ammattikorkeakoulun koulutusalojen houkuttelevuuden lisääminen 
  Ammattikorkeakoulun parempi menestyminen valtakunnallisessa 

ammattikorkeakoulujen tulosten arvioinnissa 
  Alueellisen vaikuttavuuden vahvistaminen ja tiivis yhteistyö yliopis-

tojen ja muiden elinkeinotoimijoiden kanssa 
  
Päijät-Hämeen Liiton Kuntayhtymä  Maakunnallisen edunvalvontaroolin kehittäminen 
  Organisaation kehittyminen jatkuvasti muuttuvassa toimintaympä-

ristössä 
  
Lahden Jäähalli Oy  Toiminnan taloudellisuus 
  Palvelujen tarjonta liikuntaharrastajille ja erilaisille tapahtumille 
  Toiminnallisen integraation toteuttaminen Spatium Toimitilat Oy:n 

kanssa 
 
 
ASUNTOJEN JA KIINTEISTÖJEN OMISTAMINEN JA HALLINNOIMINEN Yhtiökohtaiset tavoitteet 
Lahden Talot Oy- alakonserni  Tuloutus 0,6 milj. euroa yhdessä tytäryhtiöiden kanssa 
  Organisaation kehittyminen jatkuvasti muuttuvassa toimintaympä-

ristössä 
  Vuokra-asuminen turvallista, kohtuuhintaista ja energiatehokasta 
  Investointien omarahoitusosuuden kattaminen tulorahoituksella 
  
Spatium Toimitilat Oy  Yrityksen omistamien kiinteistöjen käyttöasteen parantaminen 
  Tulorahoituksen kasvattaminen konsernin ulkopuolisista asiak-

kuuksista 
  
Osaamiskiinteistöt Oy  Kiinteistökokonaisuuden kehittäminen ja tilojen kunnossapidosta 

huolehtiminen 
  Aktiivinen ja vuokralaisten tilankäytön tarpeita joustavasti palvele-

van toimintatavan jatkuva kehittäminen 
  
Nastolan Yrityspalvelu Oy  Käyttöasteen parantaminen 
  Valmius yritystilainvestointeihin 
  Omistusrakenteen kehittäminen 
  Tuloutus 75 000 euroa 
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INFRASTRUKTUURIN YLLÄPITO Yhtiökohtaiset tavoitteet 
Lahden Pysäköinti Oy- alakonserni  Konsernirakenteen uudistaminen  
  Yhtiön toiminnan liiketaloudellisen tehokkuuden kasvattaminen  
  
Lahti Aqua Oy- alakonserni  Tuloutus 2017 vuonna 0,20 milj. euroa 
  Nastolan vesihuoltotoiminnan sujuva integrointi yhtiön osaksi 
  Edellytysten luominen veteen ja vesiosaamiseen sekä ympäristö-

kuormituksen vähentämiseen perustuvien tuote- ja palvelukonsep-
tien muodostumiselle 

  Kaupungille kuuluvan vastuun kantaminen hulevesien hallinnasta 
asemakaava-alueella kaupungin puolesta 

  
Lahden Työn Paikka Oy  Työllisyyden hoito tehokkaasti, laadukkaasti ja vaikuttavasti osana 

Lahti-konsernia 
  Positiivinen taloudellinen tulos 
  
Lahti Energia Oy- alakonserni  Tuloutus 2017 vuonna 11,0 milj. euroa ja 11,5 milj. euroa vuonna 

2018. Yhtiöltä edellytetään tämän mahdollistavaa kannattavuutta 
  Kyvo3-voimalan laadukas ja taloudellinen sekä suunnitelman mu-

kainen toteutus 
  Uusiutuvilla energialähteillä ja uusilla tavoilla tuotetun energian 

määrän kasvattaminen 
  
Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy  Tuloutus, kokonaisosinko 2016 on 0,25 milj. euroa 
  Jätehuolto-osaamisen kehittäminen kasvuhakuiseksi palveluliike-

toiminnaksi, valmistautuminen uuden hankintalain mukaiseen toi-
mintaan siten, että samalla vahvistetaan markkinaehtoista kierrä-
tysliiketoimintaa Päijät-Hämeessä 

  Korkea yhdyskuntajätteen hyödyntämisaste ja energiahyötykäyttö 
sekä näihin liittyvän yhteistyön kehittäminen 

 
 
PALVELUTUOTANTO Yhtiökohtaiset tavoitteet 
Calpro Oy  Toiminnan tehostuminen ja kasvu osakassopimuksen mukaisesti 
  Toiminnan laajentumisen aiheuttamien muutosten onnistunut läpi-

vienti 
  Maakuntauudistuksen tuomien muutosten ennakointi ja niihin 

varautuminen 
  
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä  Onnistunut uuden toimintatavan läpivienti 
  Yhtymän toiminnan liiketaloudellisen tehokkuuden kasvattaminen 
  Asiakaslähtöisen palvelukokonaisuuden aikaansaaminen 
  Palvelujen toteuttaminen kuntien kanssa valmistellun talousarvion 

kuntamaksuosuuksien puitteissa 
  Tiivis yhteistyö kuntien työllisyyspalvelujen kanssa ja aktiivinen 

kuntouttavan työtoiminnan toteuttaminen yhtymän työyhteisöissä 
  Systemaattinen yhteistyö kuntien työllisyyspalvelujen kanssa työ-

markkinatukimenojen pienentämiseksi 
  
Päijät-Hämeen Tekstiilihuolto Oy  Markkina-aseman vahvistaminen erityisesti Kanta-Hämeen alueella 
  Asiakastyytyväisyyden parantaminen 
  Tuottavuuden parantaminen 
  
Työterveys Wellamo Oy  Kaupungin työnantaja-aseman tukeminen työhyvinvointia ja työssä 

jaksamista edistävillä laadukkailla palveluilla 
  Palvelujen tuottaminen kustannustehokkaasti 
  Kaupungin henkilöstön fyysisen kunnon kehittäminen 
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Lahti-konsernirakenne

    Omistukset on esitetty konsernin  
omistusosuuksina 20.9.2016 tilanne TASEYKSIKÖT 

  Lahden Ateria 
    Lahden kaupunginteatteri 
    Lahden kaupunginorkesteri 
    Lahden Servio 
    Lahden Tietotekniikka     

Lahden Tilakeskus 
                

TYTÄRYHTEISÖT JA KUNTAYHTYMÄT 
  

  
 ASUMINEN JA TOIMITILAT 

 
16 INFRASTRUKTUURIN YLLÄPITO  

          
Lahden Talot Oy 100 % 

 
Kiinteistö Oy Hansaparkki 56,88 % 

Lahden Asunnot Oy 100 % 
 

Kiinteistö Oy Lahden Siltavouti 93,33 % 
Lahden Palveluasunnot Oy 100 % 

 
Lahden Pysäköinti Oy 100 % 

Kiinteistö Oy Vesijärvenkatu 36 100 % 
 

Lahden Sairaalaparkki Oy 81,89 % 
Oppilastalo Oy 93,27 % 

 
Lahti Aqua Oy 100 % 

Kiinteistö Oy Lahden Sammonkatu 8 78,63 % 
 

Aqua Palvelu Oy 100 % 
Kiinteistö Oy Nastonharjun liiketalo 75,60 % 

 
Aqua Verkko Oy 100 % 

Kiinteistö Oy Naskunvuo 100 % 
 

LABIO Oy 83,43 % 
Lahden Jäähalli Oy 40,25 % 

 
Lahti Energia Oy 100 % 

Lahden Rudolf Steiner -koulun Talo Oy 91,70 % 
 

LE-Sähköverkko Oy 100 % 
Lahden Terveystalo Oy 91,66 % 

 
Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy 58,58 % 

Musiikkiopiston Omakotisäätiö  100 % 
 

    
Nastolan Kulttuurikiinteistöt Oy 80,90 % 

 
    

Nastolan Virastotalokiinteistö Oy 79,40 % 
 

    
Osaamiskiinteistöt Oy 77,99 % 

 
    

Päijät-Hämeen Ajoharjoittelurata Oy 70,61 % 
 

    
Radio- ja tv-museosäätiö 50,00 %       
Spatium Toimitilat Oy 100 %       
         
ALUEELLINEN KEHITTÄMINEN   7 PALVELUTUOTANTO 

         Lahden seutu - Lahti Region Oy 59,50 % 
 

Eteva kuntayhtymä 4,66 % 
Lahti Events Oy 59,50 % 

 
Calpro Oy 65,19 % 

Lahden Messut Oy 100 % 
 

Hollolan-Lahden vesilaitos kuntayhtymä 40,00 % 
Lahden Sibeliustalo Oy 100 % 

 
Lahden ammattikorkeakoulu Oy 75,19 % 

Lahden Seudun Kehitys Oy LADEC 76,76 % 
 

Lahden Konservatorio Oy 50,57 % 
Energon Oy 76,76 % 

 
Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy 72,68 % 

Nastolan Yrityspalvelu Oy 100 % 
 

Lahden Työn Paikka Oy 100 % 
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä 68,71 % 

 
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä 52,34 % 

Päijät-Hämeen liitto kuntayhtymä 56,44 % 
 

Päijät-Hämeen Tekstiilihuolto Oy 52,73 % 

   
Työterveys Wellamo Oy 61,85 % 

      YHDISTELEMÄTTÖMÄT YHTEISÖT   9 
        Asunto Oy Kittilän Petsukka 33,33 % 

 
Nanoscale Oy 52,17 % 

C-Ella Oy 33,33 % 
 

Nordic Innovation Accelerator Oy 31,01 % 
Kiinteistö Oy Lahden Laiturikadun Pysäköinti Oy 25,87 % 

 
Riihelän Huolto Oy 39,25 % 

Lahden Seudun Puhelin Oy 20,90 %   Seponkadun pysäköinti Oy 26,00 % 

   
Kiinteistö Oy Villähteen liikekeskus 29,00 % 

                 LAHTI-KONSERNIIN YHDISTELLYT ALAKONSERNIT 
  Lahden Talot Oy 

  
Lahti Aqua Oy 

 Lahden Asunnot Oy 
  

Aqua Palvelu Oy 
 Lahden Palveluasunnot Oy 

  
Aqua Verkko Oy 

 Kiinteistö Oy Vesijärvenkatu 36 
  

LABIO Oy 
 Oppilastalo Oy 

  
Lahti Energia Oy 

 Lahden Seudun Kehitys Oy - LADEC 
  

LE-Sähköverkko Oy 
 Energon Oy 

  
C-Ella Oy 

   
  

Lahden Seudun Puhelin Oy 
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Toimintaympäristö 
 
Väestö 
Lahti on Suomen kahdeksanneksi suurin kaupunki. Lahden 
ja Nastolan yhteenlaskettu väkiluku oli vuoden 2015 lopussa 
118 743 (Lahti ja Nastola yhdistyivät vuoden 2016 alussa, 
vertailtavuuden vuoksi toimintaympäristöä kuvaavissa lu-
vuissa ja analyyseissä ovat mukana molempien kuntien 
tiedot.) 
 
Viime vuonna väkiluku kasvoi 99 henkilöllä. 2000-luvulla 
väestönkasvu oli suurimmillaan vuosina 2007–2012, jolloin 
kasvua oli vuosittain yli 600 henkilöä. Tilastokeskuksen 
ennakkotiedon mukaan Lahden väkiluku oli elokuun 2016 
lopussa 119 201 henkilöä eli alkuvuoden aikana väestön 
määrä on kasvanut 458 henkilöllä. Näin suureen väestönli-
säykseen tammi-elokuun aikana on päästy viimeksi vuonna 
2012. 
 
Väestön pääasiallisen kasvusyyn perusteella suurimmat 
kaupungit voidaan karkeasti jakaa kolmeen ryhmään; muut-
tovoitto muista kunnista, luonnollinen väestönkasvu tai maa-
hanmuutosta johtuva muuttovoitto. Vuonna 2015 Lahden 
kaupungin kasvu perustui yksinomaan maahanmuuttoon. 
Viime vuonna Lahteen muutti ulkomailta 455 henkilöä ja 
Lahdesta muutti ulkomaille 253 henkilöä. Lahden väkiluku 
olisi laskenut ilman maahanmuuttoa, sillä kaupunkilaisia 
kuoli enemmän kuin syntyi ja nettomaassamuutto oli negatii-
vinen. Maan rajat ylittävä muuttoliike oli tärkein kasvutekijä 
vain  Lahdessa  ja  Kouvolassa.  Vuonna  2015 Lahteen  muutti  
muista kunnista 5 630 henkilöä ja Lahdesta muihin kuntiin 
muuttaneita oli 5 688 henkilöä. Lahteen muutettiin eniten 
Hollolasta, Helsingistä, Orimattilasta, Heinolasta ja Tampe-
reelta. Lahdesta puolestaan muutettiin eniten Helsinkiin, 
Hollolaan, Tampereelle ja Espooseen.  
 
Lahden väestönkehitykselle on tyypillistä, että työikäisten 
osuus koko väestöstä pienenee ja vanhusväestön osuus 
kasvaa. Työikäisten 25—65 vuotiaiden määrä laski viime 
vuonna 498 henkilöllä. 

 
 

                                                                                                        Lähde: Tilastokeskus 
 

Uusia lahtelaisia syntyi keskimäärin 94 kuukaudessa. Synty-
neiden määrä on 2000-luvulla pysynyt vuosittain noin 1 180 
lapsessa. Alle 15-vuotiaiden osuus väestöstä oli 15 prosent-
tia.  Viime  vuoden  lopussa  65  vuotta  täyttäneitä  oli  889  vä-
hemmän kuin vuotta aiemmin. Heidän osuutensa Lahden 
väestöstä oli 22 prosenttia. Suurin lisäys tapahtui niin kutsu-
tuissa suurissa ikäluokissa, sillä 70—74 vuotiaiden määrä 
kasvoi 554 henkilöllä.   
 

Väestöllinen eli demografinen huoltosuhde kertoo kuinka 
monta alle 15-vuotiasta ja yli 64-vuotiasta on 100 työikäistä 
(15—64-vuotiasta) kohden. Lahdessa vuonna 2015 väestölli-
nen huoltosuhde oli 59, joka oli hieman korkeampi kuin koko 
maassa keskimäärin (58). Suomen kymmenessä suurimassa 
kaupungissa huoltosuhde oli keskimäärin 49. Tässä vertai-
lussa vain Kouvolassa huoltosuhde oli korkeampi kuin Lah-
dessa. Molemmissa kaupungeissa korkea huoltosuhdeluku 
selittyy lähinnä iäkkäiden asukkaiden suurella osuudella. 
Huoltosuhde oli alhaisin Helsingissä (44), mihin on syynä 
sekä lasten että eläkeikäisten alhainen osuus väestöstä. 
Väestöllinen huoltosuhde nousee jyrkästi lähitulevaisuudes-
sa. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan se olisi Lahdessa 
71 ja koko maassa 69 vuonna 2030. 
 
Lahden kaupungin oman väestöennusteen mukaan väkiluku 
olisi 120 000 vuonna 2018 ja 125 000 vuonna 2030. En-
nusteen mukaan ikäihmisten määrä lisääntyy voimakkaasti. 
Vuonna 2030 eläkeikäisiä olisi runsas neljännes väestöstä 
eli lähes 6 600 enemmän kuin tällä hetkellä. Työikäisten 
määrän odotetaan pienenevän yli 600, minkä seurauksena 
heidän osuutensa väestöstä laskisi nykyisestä 51 prosentista 
47 prosenttiin. Myös lasten määrän arvioidaan kasvavan 
600:lla, mutta 15—24 vuotiaiden pienenevän parilla sadalla 
henkilöllä. 
 
Vuonna 2014 lahtelaisten tulonsaajien veronalaiset keskitu-
lot olivat 26 559 euroa, mikä oli vähemmän kuin koko maas-
sa  (28  400  euroa)  keskimäärin.  Päijät-Hämeen  kunnista  
korkein keskitulo oli vuoden 2014 lopussa Hollolassa, reilu 
28 500 euroa. Tulonsaajista alle 12 000 euroa ansaitsevien 
osuus  oli  Lahdessa  viime  vuonna  23,7  prosenttia  ja  yli  
42 000 euroa ansaitsevien osuus oli noin 15 prosenttia. Alle 
12 000 euroa ansaitsevien määrä on vähentynyt suhteelli-
sesti vähemmän Lahdessa kuin ympäristökunnissa, koska 
muuttoliike maakuntakeskukseen on varsinkin nuoremmissa 
ikäluokissa ollut vahvaa 2010-luvulla. Opiskelijoiden määrän 
ohella pientuloisuutta selittää myös maahanmuuttajataustai-
sen väestön kasvu 2010-luvulla.  
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Työ ja elinvoima 
 
Lahden työttömyystilanne on ollut vaikea 1990-luvun alusta 
alkaen. Työttömien osuus työvoimasta on työvoimahallinnon 
tilastoinnin mukaan pysynyt koko ajan koko maata suurem-
pana laskien parhaimmillaan lähelle kymmentä prosenttia. 
Vuonna 2008 alkaneesta taloustaantumasta työttömyysaste 
lähti nousuun ja oli pahimmillaan vuoden 2015 lopulla lähes 
19 prosenttia. Kuntaliitoksen vaikutuksesta Lahden työttö-
myysaste  on  noin  0,7  prosenttiyksikköä  vanhaa  Lahden  
kaupunkia matalampi. 
 
Vuoden  2016  aikana  työttömyysaste  on  ollut  Lahdessa  sel-
vässä laskussa, mikä näkyy alle vuoden pituisten työttömyys-
jaksojen vähentymisenä. Yhä useampi löytää työtä markki-
noilta putoamatta pitkäaikaistyöttömyyteen. Työttömien 
kokonaismäärä on laskenut vuoden 2015 elokuusta elokuu-
hun 2016 yhteensä 409 henkilöllä. Nuorisotyöttömien määrä 
on laskenut 221 henkilöllä ja pitkäaikaistyöttömien määrä 
kasvanut 350 henkilöllä. 
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 Lähde: Tilastokeskus 
 

Työttömien ikääntyminen ja eläköityminen vähentää työttö-
myysastetta ja kääntää pitkäaikaistyöttömien määrän pysy-
vään laskuun, koska työttömistä on tällä hetkellä 14 prosent-
tia 60 vuotta täyttäneitä ja 27 prosenttia 55 vuotta täyttänei-
tä. Jos työmarkkinoiden imu jatkuu, niin työttömyysaste voi 
laskea Lahdessa lähitulevaisuudessa alle 15 prosentin sekä 
pidemmällä aikavälillä 12 prosentin tuntumaan. Hallituksen 
esitys yli 60 vuotiaiden ja yli viisi vuotta työttömänä olleiden 
päästämisestä eläkkeelle pienentäisi myös osaltaan Lahden 
työttömyysastetta.  
 
Vuoden 2014 lopussa hieman alle puolet Lahden väestöstä 
eli 48 prosenttia kuului työvoimaan, joista työllisiä oli 46 238 
ja työttömiä 10 639. Työvoiman ulkopuolella olevia eläkeläi-
siä oli 31 505, lapsia 17 715 ja opiskelijoita 9 101.  
 

Taloudellinen huoltosuhde ilmoittaa, kuinka monta työvoi-
man ulkopuolella olevaa tai työtöntä on yhtä työllistä kohti eli 
kuinka monta ihmistä työntekijä elättää itsensä lisäksi. 
Vuonna 2014 Lahdessa oli jokaista työllistä kohti 1,57 asu-
kasta. Ajanjaksolla 1990—2014 huoltosuhde oli korkein 
lamavuonna 1993 (1,86) ja matalin vuonna 1990, jolloin 
jokaista työssäkäyvää kohden oli 1,10 ei-työssäkäyvää. 
 
Taloudellista huoltosuhdetta nosti erityisesti työttömien ja 
eläkeläisten määrän kasvu. Työttömien määrä kääntyi voi-
makkaaseen kasvuun vuonna 2012. Vuosina 2012—2014 
työttömien määrä kasvoi Lahdessa yhteensä yli 3 100 henki-
löllä ja eläkeläisten määrä liki 1 400 henkilöllä. Samana 
ajanjaksona työllisten määrä laski taloudellisen taantuman 
myötä yli 2 800 henkilöllä. 
 
Vuonna 2013 kaupungin 47 245 työllisestä toimi 18 prosent-
tia terveys- ja sosiaalipalveluissa, 17 prosenttia teollisuudes-
sa ja 13 prosenttia kaupan alalla. Vuosina 2009—2013 
työntekijöiden määrä pieneni teollisuudessa peräti neljän-
neksellä ja kaupan alalla yhdeksän prosenttia, kun taas 
terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelevien määrä kasvoi 
kahdeksan prosenttia.  
 
Vuonna 2013 työpaikkoja oli 51 427, joka oli liki 2 300 vä-
hemmän kuin viisi vuotta aikaisemmin. Työpaikoista vain 16 
prosenttia oli teollisuudessa, josta katosi lähes 2 700 työ-
paikkaa viidessä vuodessa. Teollisuustyöpaikkojen sijaan 
syntyi etenkin terveys- ja sosiaalialan työpaikkoja, lisäys oli yli 
1 100 vuosina 2009—2013. Työpaikkaomavaraisuus oli 
108,9, joten Lahden kaupungissa oli enemmän työpaikkoja 
kuin työllisiä työntekijöitä. 
 
Alueittain tarkasteltuna Lahden työpaikoista 32 prosenttia 
sijaitsi  Keskustan  suuralueella,  18  prosenttia  Launeella,  14  
prosenttia Kivimaa-Kiveriö-Joutjärvi ja Kärpäsen suuralueilla. 
Nastolan alueella sijaitsi 10 prosenttia Lahden työpaikoista. 
Nastolan ja Lahden yhdistymisen myötä kaupunkiin tuli 
5 090 uutta työpaikkaa, joista 2 149 oli teollisuustyöpaikko-
ja. Nastolan työpaikoista peräti 42 prosenttia oli teollisuu-
dessa. Kaikista teollisuustyöpaikkoista 29 prosenttia sijaitsi 
Kivimaa-Kiveriö-Joutjärvi -suuralueella ja 26 prosenttia Nasto-
lassa. 
 
Lahden alueen kilpailukykystrategian kärkenä on vahvistaa 
elinkeinomyönteisyyttä, lisätä yrittäjyyttä ja tätä kautta työ-
paikkojen määrää sekä verotuloja. Lahden elinvoiman ratkai-
see alueen yritysten menestyminen.  
 
Lahden kaupunki luo edellytyksiä elinkeinoelämän positiivi-
selle kehitykselle sekä avoimelle ja aktiiviselle vuoropuhelul-
le. Uusi hankintalaki antaa lisääntyvät mahdollisuudet hyö-
dyntää ja vahvistaa alueen yritysten toimintaedellytyksiä. 
Investointeja tehdessä kaupunki pyrkii avaamaan referenssi-
kohteita yritysten toteutettavaksi. Toimintaympäristöä kehite-
tään kokeiluihin kannustavaksi, ja palvelujen järjestämisessä 
selvitetään avoimen datan hyödyntämistä. Päätöksenteossa 
tulee tunnistaa ne päätökset, joilla on yritysvaikutuksia ja 
arvioida konkreettisesti vaikutukset yritysten toimintaedelly-
tyksiin. 
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Asuminen 
 
Lahdessa (Lahti ja Nastola) oli vuoden 2015 lopussa 61 930 
asuntokuntaa, määrä kasvoi vuodessa 457 asuntokunnalla. 
Jo lähes puolet lahtelaisista asuu yhden hengen taloudessa. 
Asuntokuntien koon pienentyessä asumisväljyys kasvaa. 
Jokaista asukasta kohden oli asuintilaa 39 m2, joka on 
enemmän kuin suurissa kaupungeissa keskimäärin. 
 
Yhden hengen asuntokuntia oli Lahdessa 29 671 eli 48 
prosenttia kaikista asuntokunnista. Yhden hengen asunto-
kuntia oli suhteellisesti eniten asuntokunnissa, joissa asun-
tokunnan vanhin henkilö oli alle 25-vuotias. Yhden hengen 
talouksien osuus oli korkea myös kaikkein vanhimmissa 
ikäluokissa. Yksinasuvia oli liki puolet asuntokunnista, joiden 
vanhin asukas oli 65—74-vuotias. Kun asuntokunnan vanhin 
oli sitä iäkkäämpi, oli yksinasuvien osuus jo 63 prosenttia.  
 
Kahden  hengen  talouksia  oli  19  818  eli  lähes  kolmannes  
kaikista asuntokunnista. Kahden hengen talouksien määrä 
kasvoi vuodessa 83 ja viimeisten viiden vuoden aikana yh-
teensä 600 taloudella. Yli kahden hengen asuntokuntia oli 
12  441,  niiden  määrä  laski  vuodessa  108  ja  viidessä  vuo-
dessa noin 300 taloudella. 
 
Suomen kymmeneen suurimpaan kaupunkiin verrattuna 
Lahdessa oli keskimääräistä enemmän yhden hengen ta-
louksia.  Lahden  lisäksi  Helsingissä  ja  Tampereella  yksin-
asuvien osuus lähenee jo puolta kaikista asuntokunnista. 
 
 
 

 
 
Lahti on kerrostalovaltainen kaupunki. Vuonna 2015 valmis-
tuneista asunnoista oli kerrostaloasuntoja 75 prosenttia, 
pientaloasuntoja 17 prosenttia ja rivitaloasuntoja kahdeksan 
prosenttia. Pientaloasuntojen osuus koko asuntotuotannosta 
oli  vielä  vuonna  2013  yli  25  prosenttia,  mutta  parin  viime  
vuoden aikana se jäänyt alle 20 prosentin. Syinä ovat muun 
muassa taloudellinen taantuma ja myynnissä olevien vanho-
jen pientalojen suuri määrä.  
 
Vuonna 2015 Lahteen valmistui 386 rakennusta ja 766 
asuntoa. Edellisvuoteen verrattuna rakennustuotanto pysyi 
lähes ennallaan, mutta asuntotuotanto pieneni 18 prosent-
tia. Lahteen on rakennettu enemmän asuntoja kuin toimitilo-
ja vuodesta 2010 lukien. Vuosien 2011—2015 aikana ra-
kennettiin yhteensä liki 3 900 asuntoa, joista 2 400 tuli 
kerrostaloihin, yli 800 pientaloihin, runsas 300 rivitaloihin ja 
noin 300 muihin kuin varsinaisiin asuinrakennuksiin. Asunto-
tuotanto oli keskimäärin 778 asuntoa vuodessa.  
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Talouden ja henkilöstön kehitysnäkymät 
 
Talouden kehitysnäkymät 
 
Maailmantalouden kasvunäkymät ovat heikentyneet. Kiinan 
talouden kasvuvauhti on taantunut. Kiinan talouskasvun 
hidastuminen heijastuu muiden kehittyvien maiden talous-
näkymiin erityisesti aiempaa hitaamman raaka-aineiden 
kysynnän johdosta. Venäjän talouskehityksessä ei ole nähtä-
vissä toipumista. Tuonti alenee edelleen ja talouden terveh-
dyttämisen kannalta välttämättömät rakenneuudistukset 
antavat odottaa itseään. Useiden Suomelle tärkeiden kaup-
pakumppaneiden talouksien ennustetaan kehittyvän varsin 
suotuisasti. 
 
Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan 1,1 prosenttia vuonna 
2016. Maltillisen kasvun taustalla on etupäässä yksityisen 
kulutuksen ja investointien suotuisa kehitys. Kulutus lisään-
tyy 1,2 prosenttia johtuen lähinnä kotitalouksien reaalitulojen 
kasvusta ja työmarkkinoilla tapahtuneesta käänteestä pa-

rempaan. Kotitalouksien velkaantumisessa ei tapahdu suur-
ta muutosta ja säästämisaste alenee. Yksityisten investoin-
tien ennustetaan kasvavan 4,3 prosenttia ja kasvu on laaja-
pohjaista. Asuinrakennusinvestoinnit lisääntyvät 9 prosenttia 
edellisvuodesta ja muut talonrakennusinvestoinnit hieman yli 
7 prosenttia. 
 
Vuoden 2017 BKT:n kasvuksi ennustetaan 0,9 prosenttia. 
Kasvun taustalla on edelleen investointien suotuisa kehitys 
ja yksityinen kulutus. Vienti piristyy maailmankaupan elpymi-
sen  vanavedessä,  mutta  kasvu  on  edelleen  vaisua.  Vienti  
kasvaa hiukan tuontia nopeammin. Yksityiset investoinnit 
kehittyvät edelleen suotuisasti vaikka rakennusinvestointien 
kovin nousu on jo takana. Toisaalta kone- ja laiteinvestoinnit 
lisääntyvät ja T&K-investoinnit kääntyvät myös nousuun.  
 

 
 

Keskeiset ennusteluvut, VM 15.9.2016 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Bruttokansantuote markkinahintaan -0,8 -0,7 0,2 1,1 0,9 1,1 
Tavaroiden ja palvelujen tuonti 0,5 -0,2 1,9 2,0 2,9 3,6 
Kokonaistarjonta -0,4 -0,6 0,7 1,3 1,4 1,8 
Tavaroiden ja palvelujen vienti 1,1 -1,7 -0,2 1,0 3,0 3,8 
Kulutus 0,0 0,3 1,1 0,8 0,1 0,4 
Investoinnit -4,9 -2,5 0,7 4,3 3,3 2,9 
Kokonaiskysyntä -0,4 -0,6 1,0 1,3 1,4 1,8 
Työttömyysaste, % 8,2 8,7 9,4 9,0 8,8 8,5 
Kuluttajahintaindeksi, muutos % 1,5 1,0 -0,2 0,4 1,1 1,3 

 

Kuntatalous 
Kuntatalouden kokonaismenot ja -tulot kehittyvät vuosina 
2016—2020 hyvin vaimeasti. Tilikauden tulos vahvistuu 
seuraavina kahtena vuonna mutta heikkenee jälleen vuosi-
kymmenen loppua kohden. Kuntataloutta vahvistavat kun-
tien omat sopeutustoimet sekä hallitusohjelman suorat so-
peutukset. Palvelutarpeen kasvu lisää edelleen sosiaali- ja 
terveydenhuoltomenojen kasvua. Kilpailukykysopimuksen 
keskeisenä tavoitteena on lisätä talouskasvua ja parantaa 
työllisyyttä. Lyhyellä aikavälillä kilpailukykysopimus on julkista 
taloutta heikentävä. Pidemmällä aikavälillä kuntatalous 
hyötyy yleisestä talouskasvusta ja työllisyyden paranemises-
ta.  
 
Talouden kehys 
Kaupunginhallitus hyväksyi Lahden kaupungin vuoden 2017 
talousarvion ja vuosien 2017—2019 taloussuunnitelman 
laadintaohjeet ja talouden kehyksen toukokuussa. Kehyk-
sessä tavoitteena oli nollatulos koko suunnitelmakaudella. 
Talousarvion valmistelutilanne esiteltiin elokuussa kaupun-
ginhallitukselle. Talousarviokirjan liitteisiin on koottu tarkem-
pi selvitys muutoksista kehyksestä talousarvioon. 
 

Kaupungin taloussuunnitelma 2017—2019 
Talousarvion 2017 toimintatuotot ovat 175,0 milj. euroa, 
vähennystä edellisvuoteen 25,4 prosenttia. Toimintakulut 
ovat 769,8 milj. euroa, vähennystä edelliseen vuoteen on 9,3 
prosenttia. Tuottojen pieneneminen johtuu myyntivoittotuot-
tojen vähenemisestä ja perustoimeentulotuen siirrosta valti-
olle. Kuluja pienentää toimeentuloturvan siirtyminen valtiolle 
sekä kilpailukykysopimuksen vaikutukset. Vuosien vertailta-
vuus vaikeutuu isojen muutosten johdosta ja omasta toimin-
nasta ostopalveluun siirtyvä toiminta muuttaa lisäksi vertail-
tavuutta tiliryhmien välillä. 
 
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän toiminnan käynnis-
tämisen vaikutukset näkyvät sosiaali- ja terveystoimialan 
kohdalla. Kaupunkiin jää asiantuntijayksikkö sekä yksittäisi-
nä toimintoina maahanmuuttopalvelujen alueellinen integ-
raatioyksikkö, osia sosiaali- ja terveyspalvelujen kuljetustoi-
minnoista, talous ja velkaneuvonta sekä veteraaniavustuk-
set. Sosiaali- ja terveyslautakunta jatkaa toimintaansa kesä-
kuun  alkuun  saakka.  Näiden  toimintojen  määrärahat  on  
eriytetty sosiaali- ja terveystoimialan ostopalveluista. Lahden 
kaupungille jää vastuu toimialan KuEL-
eläkemenoperusteisesta maksusta (5,1 milj. euroa), johon 
määrärahavaraus on konsernipalveluissa. 
 
Verotuloarvio on 445,5 milj. euroa on lähellä vuoden 2016 
tasoa. Talousarvio pitää sisällään kiinteistöveroasteiden 
korotuksia, joiden vaikutus on 5,1 milj. euroa.  
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Valtionosuusarvio on 187,1 milj. euroa, missä vähennystä 
vuoteen 2016 on 4,9 milj. euroa. Kilpailukykysopimus vähen-
tää valtionosuuksia ja lisävähennyksiä tulee maan hallituk-
sen jo aiemmin päättämistä leikkauksista. Lisäyksiä tuottavat 
verotulomenetysten kompensaatiot. 
 
Vuosikate vuonna 2017 on 41,2 milj. euroa ja tilikauden 
tulos on -1,3 milj. euroa. Tilikauden alijäämäksi jää -1,2 milj. 
euroa. Talousarviovuonna kaupungin taseeseen kertynyt 
ylijäämä vähenee 1,2 milj. euroa ja on 133,3 milj. euroa.  
 
Talousarviovuoden 2017 poistot ovat yhteensä 42,5 milj. 
euroa, eli miljoona euroa edellisvuotta vähemmän. Vuoden 
2016 poistoja kasvattivat mm. koulujen käytöstä poistunei-
den rakennusten kertapoistot. Mahdolliset kertapoistot pur-
ku-uhan alla olevien koulurakennusten osalta voivat kasvat-
taa poistojen määrää. Kiinteistöihin kohdistuvista päätöksis-
tä riippuu pitääkö mahdolliset kertapoistot huomioida jo 
kuluvan vuoden talousarviossa. Kokonaisarvio kertapoistojen 
osalta on noin 10 milj. euroa.  
 
Investointitarpeet ovat edelleen korkealla tasolla koko suun-
nitelmakauden ajan. Vuoden 2017 investoinnit ovat 76,9 
milj. euroa, vuonna 2018 investoinnit ovat 102,1 milj. euroa 
ja vuonna 2019 taso jo 111,4 milj. euroa.  
 
Taloussuunnitelmassa ei ole vielä huomioitu valtakunnallista 
maakuntauudistusta, joka toteutuu 1.1.2019 ja tulee muut-
tamaan radikaalisti peruskuntien asemaa ja tehtäviä. 
 

Taloustilanne vuosina 2015—2016 
Vuoden 2015 tilinpäätöksessä, ennen kuntien yhdistymistä 
Lahden tulos painui noin 5 milj. euroa alijäämäiseksi ja vuo-
sikate oli 25 milj. euroa. Nastolan tulos oli vajaat 4 milj. 
euroa ylijäämäinen ja vuosikate oli 9,6 milj. euroa.  
 
Lahden ja Nastolan yhdistetyt tilinpäätöstiedot vuodelta 
2015 liitettiin uuden Lahden kaupungin ensimmäisen ta-
lousarvion 2016 vertailutiedoiksi. Nämä tiedot eivät kaikkien 
yksityiskohtien osin olleet täysin vertailukelpoisia, koska 
tehtäväkokonaisuusia oli sijoitettu hyvin eri tavoin Nastolan 
ja Lahden organisaatioissa, mutta kokonaisuuden osalta 
vertailutiedot täsmäävät.  
 
Talousarvio ja -suunnitelma 2016—2018 valmisteltiin kevään 
ja syksyn 2015 aikana. Tämän jälkeen valtakunnallinen 
taloustilanne ja julkisen talouden tila on heikentynyt huomat-
tavasti, palvelujen kysyntä kaupungissa on kasvanut arvioi-
tua enemmän ja tulo-odotukset ovat toteutumassa ennakoi-
tua heikommin. Alkuvuonna talousarviota muutettiin kaksi 
kertaa ja alkusyksystä tehtiin suurempi korjaus,  jonka tulos-
vaikutus oli selkeästi negatiivinen. Näiden kolmen talousar-
viomuutoksen vaikutuksesta toimintatuloja on vähennetty 
yhteensä noin 1,7 milj. euroa ja toimintamenoja lisätty 9,8 
milj. euroa. Tulojen muutokset kohdistuivat päivähoitomaksu-
tuottojen ja käyttöomaisuuden myyntivoittoarvioiden alenta-
miseen. Käyttötalousmenojen suurin yksittäinen korjaus oli 
erikoissairaanhoidon määrärahojen korotus 7 milj. eurolla. 
Lisäksi sosiaali- ja terveystoimialan oman toiminnan määrä-
rahoja kasvatettiin 3 milj. euroa ja työllistämispalvelujen 
2 milj. euroa. Menolisäyksestä reilu 2 milj. euroa voitiin kat-
taa muualta käyttötaloudesta, mutta suurin osa lisäyksestä 
jouduttiin kattamaan pienentämällä käyttöpääomaa.  
 
Verorahoitusta on korjattu vuoden aikana siten, että kunnal-
lisverotuottoarviota on alennettu 2 milj. euroa ja vastaavasti 
peruspalvelujen valtionosuuden tuottoarviota on korotettu 
samaiset 2 milj. euroa. Verorahoituksen vuonna 2016 olete-
taan toteutuvan kokonaisuutena, vaikka erityisesti kunnallis-
verotuottoon kohdistuu edelleen suuria alituspaineita. Paine 
on seurausta vuoden 2015 heikosta ansiotulokehityksestä, 
kun palkkatulojen kasvu oli heikkoa ja palkkatulojen saajien 
lukumäärä itseasiassa väheni vuonna 2015 noin 
0,5 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.  
 
Investointimäärärahoihin ja tuloarvioihin on myös tehty muu-
tamia suuria korjauksia, joiden vaikutuksesta toiminnan ja 
investointien rahavirta kasvoi 6,3 milj. eurolla.  
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Lahden kaupungin tuloslaskelma ja rahoituslaskelma  
 
Tuloslaskelma, 1 000 € TA+ LTA:t 2016 TA 2017 Muutos-%  TS 2018 Muutos-% TS 2019 Muutos-%  

Toimintatuotot 234 482 175 017 -25,4 % 172 820 -1,3 % 175 456 1,5 % 
Valmistus omaan käyttöön 500 500 0,0 % 500 0,0 % 500 0,0 % 
Toimintakulut 848 352 769 838 -9,3 % 771 201 0,2 % 773 377 0,3 % 
TOIMINTAKATE -613 370 -594 321 -3,1 % -597 880 0,6 % -597 420 -0,1 % 
Verotulot 446 300 445 500 -0,2 % 454 900 2,1 % 467 900 2,9 % 
Valtionosuudet 192 042 187 100 -2,6 % 185 900 -0,6 % 184 500 -0,8 % 
Rahoitustuotot- ja kulut 4 482 2 912 -35,0 % 1 046 -64,1 % -1 625 -255,4 % 
Korkotuotot 13 878 10 813 -22,1 % 12 372 14,4 % 13 148 6,3 % 
Muut rahoitustuotot 11 365 12 472 9,7 % 13 272 6,4 % 14 656 10,4 % 
Korkokulut 20 508 19 868 -3,1 % 24 094 21,3 % 28 924 20,0 % 
Muut rahoituskulut 252 505 100,3 % 505 0,0 % 505 0,0 % 
VUOSIKATE 29 454 41 191 39,8 % 43 966 6,7 % 53 355 21,4 % 

Poistot ja arvonalentumiset 43 582 42 475 -2,5 % 45 973 8,2 % 49 658 8,0 % 

Satunnaiset erät 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 
TILIKAUDEN TULOS -14 128 -1 284 -90,9 % -2 007 56,4 % 3 696 284,1 % 
Poistoeron lisäys tai vähennys 125 85 -32,0 % 85 0,0 % 85 0,0 % 
Rahastojen lisäys tai vähennys 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -14 003 -1 199 -91,4 % -1 922 60,4 % 3 781 -296,7 % 

        
        Rahoituslaskelma, 1 000 € TA+LTA:t 2016 TA 2017 Muutos-% TS 2018 Muutos-% TS 2019 Muutos-% 

  
  

     TOIMINNAN RAHAVIRTA 25 779 36 149 40,2 % 41 546 14,9 % 50 855 22,4 % 
Vuosikate 29 454 41 191 39,8 % 43 966 6,7 % 53 355 21,4 % 
Satunnaiset erät 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 
Tulorahoituksen korjauserät -3 675 -5 042 37,2 % -2 420 -52,0 % -2 500 3,3 % 

  
  

     INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -47 405 -70 130 47,9 % -97 399 38,9 % -106 711 9,6 % 
Investointimenot -68 840 -76 922 11,7 % -102 139 32,8 % -111 351 9,0 % 
Rahoitusosuudet investointimenoihin 160 250 56,3 % 320 28,0 % 140 -56,3 % 
Pysyvien vast. hyöd. luovutustulot 21 275 6 542 -69,3 % 4 420 -32,4 % 4 500 1,8 % 

  
  

     TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -21 626 -33 981 -57,1 % -55 854 -64,4 % -55 856 0,0 % 

  
  

     RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 
 

  
     Antolainauksen muutokset -50 352 -31 933 -36,6 % -45 000 40,9 % -8 637 0,0 % 

Antolainasaamisten lisäykset -84 000 -75 000 -10,7 % -45 000 -40,0 % -45 000 0,0 % 
Antolainasaamisten vähennykset 33 649 43 067 0,0 % 35 623 0,0 % 36 363 0,0 % 

  
  

     Lainakannan muutokset 53 240 65 570 23,2 % 65 400 -0,3 % 142 400 117,7 % 
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 107 000 59 000 -44,9 % 127 000 115,3 % 127 000 0,0 % 
Pitkäaikaisten lainojen vähennys -53 760 -52 430 -2,5 % -61 600 17,5 % -23 600 -61,7 % 
Lyhytaikaisten lainojen muutos 0 59 000 

 
0 0,0 % 39 000 0,0 % 

  
  

     Oman pääoman muutokset 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 
Muut maksuvalmiuden muutokset 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 2 889 33 637 1064,5 % 56 023 66,6 % 55 763 -0,5 % 
RAHAVAROJEN MUUTOS -18 737 -344 -98,2 % 170 -149,3 % -93 -155,0 % 
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Henkilöstön kehitysnäkymät 
 
Syksyllä 2016 valmisteltu sote-kuntayhtymän perustaminen 
jättää portaittaisia toimenpiteitä vuodelle 2017. Tukipalvelu-
järjestelyt ovat niistä suurimmat. Kaupungin organisaatio 
uudistetaan muuttuneessa tilanteessa toimivaksi ja tuotta-
vaksi  vuoden  2017  aikana.  Soten  erkaneminen  antaa  erin-
omaiset mahdollisuudet luoda uutta ja lisätä strategian mu-
kaista kokeilukulttuuria yhdessä kuntalaisten ja henkilöstön 
kanssa. Toimintaa uudistetaan myös toimisto- ja hallintoteh-
tävissä mm. jatkamalla toiminnallisten keskittymien synnyt-
tämistä. 
 
Vuonna 2016 päätetyn Lahden kaupungin strategian toteu-
tusta seurataan 2017. Sosiaali- ja terveystoimialan irtautu-
essa kaupungista aiheutuu muutoksia myös muihin toi-
mialoihin. Ehdoton valtaosa kaupungin sote-toimialan henki-
löstöstä siirtyy hyvinvointikuntayhtymään, mutta joitakin 
kaupungin nykyisen soten toimintoja ja henkilöitä jää kau-
pungille. Toisaalta kaupungin muilla toimialoilla erityisesti 
sote-toimialalle palveluja tuottaneita siirtyy yhtymään. Näitä 
tehtäviä ja henkilöitä selvitetään syksyn aikana eivätkä nämä 
tiedot kaikilta osin sisälly tähän henkilöstösuunnitelmaan.  
 
Henkilöstösuunnitelman mukainen arvio vuoden 2016 henki-
löstömäärästä on 6 344, joka on 166 vähemmän kuin vuon-
na 2015 (Nastolan luvut on lisätty). Kun huomioidaan sote-
toimialan irtautumisen hyvinvointikuntayhtymään sekä Lah-
den Tietotekniikan henkilöstön siirtyminen Calpro Oy:lle, 
arvioidaan henkilöstömäärän olevan 2017 vuonna 3 829. 
Lahden Ateria ja Lahden Servion suunniteltu irtautuminen 
kaupungin alaisuudesta tarkoittaisi toteutuessaan, että hen-
kilöstömäärä olisi 2017 vuoden lopussa 3 319. Vuonna 
2018 arvioidaan henkilöstösuunnitelmassa henkilöstömää-
rän laskevan vielä 35:lla. 
 
Kaupungilla on esimiesasemassa 343 henkilöä. Näistä 127 
on sote-toimialalla ja 122 sivistystoimialalla. Laskettaessa 
esimiesten määrää suunniteltujen rakennemuutosten jäl-

keen, eli myös tukipalvelujen poistuttua, esimiesten määräk-
si jää 168. Toisin sanoen 168 esimiehellä on yhteensä 3 284 
alaista eli keskimäärin 20 alaista esimiestä kohden, mikä on 
merkittävä mutta hallittava määrä. Käytännössä kuitenkin 
alaisten määrä vaihtelee ja tavoitteena on tarkastella pienten 
ryhmien yhdistämistä ja toisaalta suurten alaismäärän joh-
tamisen helpottamiskeinoja. 
 
Lahden kaupungilla on 53 asiantuntijapäällikköä, joilla ei ole 
alaisia, mutta jotka asemansa ja vastuidensa vuoksi ovat 
päällikkötasoisia tehtäviä. Suunniteltujen muutosten toteu-
duttua kaupungille jää 26 asiantuntijapäällikköä. Kaupungin 
toiminnan muuttuessa maakunta- ja sote -uudistusten myötä 
on todennäköistä, että tällaisten asiantuntijatehtävien tarve 
lisääntyy. 
 
Henkilöstön näkökulmasta strategian avainsanoina ovat 
omavastuu, osallisuus, innovatiivisuus, uudistaminen ja 
vuorovaikutteisuus. Strategisten tavoitteiden merkitys koros-
tuu talouden tasapainottamisessa. Toimintojen uudistamista 
vauhditetaan. Yleinen kustannustietoisuus on oltava jokaisel-
la kaupungin työntekijällä. Kustannuksien karsimista etsitään 
koko organisaatiossa. Sijaisten, määräaikaisten ja vakinaisen 
henkilöstön palkkaamisessa ollaan kriittisiä. Talkoovapaa-
käytäntöä jatketaan ja pyritään säästövapaiden poispitämi-
seen. Työaikoja tarkastellaan palvelujen ja aukioloaikojen 
näkökulmasta entistä tarkemmin ja tehdään tarvittavat muu-
tokset päivittäisissä työajoissa. Tehtäviä muokataan ja järjes-
tellään entistä enemmän aina kun se on tarkoituksenmukais-
ta toiminnan kehittämiseksi ja henkilöstön osaamisen laajen-
tamiseksi.  
 
Työhyvinvoinnin kehittämisessä hyödynnetään vuoden 2016 
lopussa tehtävän työhyvinvointikyselyn tuloksia. Sairauspois-
saolojen määrän tulisi vähentyä. Työyhteisön toimivuus ja 
vuorovaikutteisuus, esimiestyön laatu ja henkilöstön työyh-
teisötaidot vaikuttavat merkittävästi sairaspoissaoloihin. 
 
 

 
 
Henkilöstön määrän ja palkkasumman muutokset 2015 2016 2017 2018 2019 

Kaupunginhallituksen toimiala 747 710 664 635 635 
vakinaiset 651 631 615 594 595 
määräaikaiset 96 79 49 41 40 
palkkasumma 21 501 655 22 862 000 20 414 920 20 482 800 20 396 550 

Sivistystoimiala 3 036 3 003 2 936 2 907 2 905 
vakinaiset 2 429 2 434 2 410 2 406 2 404 
määräaikaiset 607 569 526 501 501 
palkkasumma 92 289 025 91 210 845 89 864 090 89 273 118 89 271 842 

Tekninen ja ympäristötoimiala 215 217 217 215 214 
vakinaiset 203 206 208 207 206 
määräaikaiset 12 11 9 8 8 
palkkasumma 8 510 717 8 982 300 9 043 000 9 111 969 9 251 011 

Sosiaali- ja terveystoimiala 2 512 2 414 15 15 15 
vakinaiset 2 087 2 059 15 15 15 
määräaikaiset 425 355 0 0 0 
palkkasumma 71 820 812 76 678 400 841 500 841 500 841 500 

Henkilöstö yhteensä 6 510 6 344 3 832 3 772 3 769 

Vakinaiset yhteensä 5 370 5 330 3 248 3 222 3 220 
vakinaisten osuus (%) 82 % 84 % 85 % 85 % 85 % 
Määräaikaiset yhteensä 1 140 1 014 584 550 549 
Palkkasumma yhteensä 194 122 209 199 733 545 120 163 510 119 709 387 119 760 903 
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STRATEGIAOSA 
 
Lahden kaupungin strategia ja toiminnalliset 
tavoitteet 
 Muutosohjelmat ja toiminnalliset tavoitteet 
 Strategian valmistelu 
 Strategian toteutus ja seuranta 
 Nykytilan vahvuudet, heikkoudet,  

mahdollisuudet ja uhat 
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Lahden kaupungin strategia ja toiminnalliset tavoitteet 
 
 
VISIO:  
Menestymme kansainvälisesti rohkeana ihmisten ja yritysten ympäristökaupunkina 
 

 
1. lisäämällä työpaikkoja avoimella sektorilla  
2. kasvattamalla asukaslukua 1 % vuodessa  
3. saamalla kaupungin talous kestävälle pohjalle  
4. kehittämällä yhdyskuntarakennetta sosiaalisesti, taloudellisesti ja  

ympäristöllisesti kestävällä tavalla  
5. kehittämällä palveluiden tehokkuutta ja vaikuttavuutta  
6. lisäämällä asukkaiden osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia  
7. kehittämällä kaupunkia nuorten kaupunkina  
8. vahvistamalla kaupungin neuvotteluasemaa valtakunnassa  
 
 
Lupausten toteuttamista tukevat viisi muutosohjelmaa, jotka ovat organisaation poikkileik-
kaavia ja kaupunkitasoisia. 
 
Lupaamme, että 

A 
Osallisuus 
Rohkaisemme omavastuuseen ja osallisuuteen 

 

B 
Hyvinvointi 
Toteutamme palvelut joustavasti ja vaikuttavasti 

C Elinvoima ja ympäristö 
Vahvistamme teoilla kilpailukykyä ja huolehdimme ympäristöstä 

 

E 
Uudistuminen 
Uudistamme rakenteita ja toimintatapoja rohkeasti 

 

D Johtaminen 

Teemme työtä vuorovaikutteisesti ja vastuullisesti 

yhteistyössä,  
avoimesti ja  
vastuullisesti 
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Muutosohjelmat ja toiminnalliset tavoitteet 

A Osallisuus 
Rohkaisemme omavastuuseen ja osallisuuteen 

Osallisuuden muutosohjelman tavoitteena on koota tietoa osallisuuden ja vaikuttamisen edistämiseksi ja laatia kuntalaisille 
selkeä osallisuuden ja vaikuttamisen ohjelma jossa kuntalainen saa käyttöönsä hyväksi havaitut osallistumisen ja vaikuttami-
sen keinot (Lahti-Nastola). Ohjelman tavoitteena on kehittää ja kokeilla uudenlaisia ratkaisumalleja kuntalaisen osallisuuden 
ja vaikuttamisen mahdollistamiseksi (reaaliaikainen chat-palvelu, Porukka-mobiilisovellus jne.). Ohjelman toteutuksessa huo-
lehditaan ilman tietokonetta olevien kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista. Osallisuusohjelman sisältöä 
kehitetään esim. uusia vuorovaikutteisia toimintatapoja yhdessä kuntalaisten kanssa. Ohjelman käytännön toteutuksesta ja 
kehityksestä vastaa jatkossa kaupunkikonsernin osallisuustyöryhmä (työryhmän perustamisesta Toiminnallisen kehittämisen 
ryhmän loppuraportissa 21.8.2015) johon nimetään jokaiselta toimialalta osallisuuden vastuuhenkilö. Osallisuusohjelma 
kannustaa kuntalaista vaikuttamaan ja ottamaan vastuuta oman asuinalueensa ja kaupungin palvelujen kehittämisestä. Oh-
jelmassa huomioidaan myös yhdistysten ja neuvostojen kanssa tehtävä yhteistyö. Osallisuuden ja vaikuttamisen toimintatapo-
jen ja välineiden kehittäminen vaatii toimialoilta rohkeaa toimintakulttuurin muutosta. 

B Hyvinvointi 
Toteutamme palvelut joustavasti ja vaikuttavasti 

Kaupunkilaisten osallistumista on vahvistettu ja heidän hyvinvointiaan edistetty yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. 
Tukea tarvitsevia on pystytty auttamaan eri tahojen yhteistyöllä jo varhaisessa vaiheessa ja näin ehkäisemään syrjäytymistä. 
Nuorisotakuu toteutuu. Ikääntyneiden erityistarpeet on huomioitu kaupungin kaikissa palveluissa. Julkisen ja kolmannen sek-
torin yhteistyöllä on saatu lisää resursseja vapaaehtoistoiminnan toteuttamiseen. Syrjäytymiskehitykseen on kyetty puuttu-
maan ennen kuin ongelmat suurenevat ja kaupungin työttömyydestä aiheutuvat menot alkavat kasvaa. Eläkeselvittelyillä on 
puolestaan pystytty auttamaan niitä ihmisiä, joilla ei ole realistisia mahdollisuuksia työmarkkinoille. Sosiaali- ja terveyspalve-
luissa pieni osa asiakkaista käyttää valtaosan palveluista. Muutosohjelmassa kuvattujen toimenpiteiden avulla lisätään väes-
tön hyvinvointia ja ennaltaehkäistään syrjäytymistä (vähemmän ennenaikaisesti menetettyjä elinvuosia, sairastavuusindeksi 
laskee). 

C Elinvoima ja ympäristö 
Vahvistamme teoilla kilpailukykyä ja huolehdimme ympäristöstä 

Elinvoima ja ympäristö muutosohjelman tavoitteena on luoda vaikuttavien toimenpiteiden kokonaisuus, jolla alueen elinvoi-
maisuutta, vetovoimaa ja kilpailukykyä voidaan edistää. Muutosohjelman tavoitteena on tuoda alueen ympäristöosaaminen 
tiiviimmäksi osaksi alueen elinvoimapolitiikkaa. Tavoitteena on synnyttää uusia kasvun mahdollisuuksia ympäristön kannalta 
paremmille tuotteille ja palveluille mm. mahdollistamalla yrityksille referenssikohteita julkisista hankinnoista ja alueellisista 
kehitysympäristöistä sekä etsimällä tiiviimpiä yhteistyömalleja alueen korkeakoulujen kanssa. Muutosohjelma tavoittelee 
merkittävää loikkaa yritysystävällisen kaupungin toimintaympäristön kehittämisessä. Ohjelma haastaa kaupunkia tuotteista-
maan toimintojaan sekä avaamaan toimintaansa yritysten tuotettavaksi. Elinvoima ja ympäristö muutosohjelman kautta hae-
taan uusia ratkaisuja ja radikaaleja kokeilumahdollisuuksia työllistämiseen. 

Johtamisen muutosohjelman tavoitteena on kehittää organisaation johtamis- ja toimintakulttuuri sellaiseksi, jossa työn teke-
minen perustuu avoimeen viestintään ja vuorovaikukseen. Tehtävän ja tavoitteiden toteuttaminen on työntekijän vastuulla 
mutta hän voi luottaa esimiehen tukeen niin onnistumisen, kun epäonnistumisen hetkellä. Luottamus omaan ja muiden teke-
miseen on perusta rakentavalle yhteistyölle ja kehittyvälle organisaatiolle. Epäonnistuminen on askel tiellä kohti onnistumista. 
Vastuun jakamisen myötä osaamisresurssit saadaan mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön, ihmiset innostumaan työstään 
ja motivoitumaan muutoksentekijöinä. 

E Uudistuminen 
Uudistamme rakenteita ja toimintatapoja rohkeasti 

Uudistamalla kaupungin toimintatapoja, rakenteita sekä hyödyntämällä kaupunkikonsernin osaamista ja vahvuuksia tavoitel-
laan merkittäviä taloudellisia hyötyjä. Kaupungin toimintakulttuuria ja toimintatapoja muutetaan asiakaslähtöiseksi ja asiakas-
tarpeet huomioivaksi toimialarajat ylittävästi. Asukkaat ohjataan tarvetta vastaaviin palveluihin tehokkaasti. Tiedolla johtami-
sen edellytyksiä parannetaan, mikä mahdollistaa resurssien kohdentamisen oikein suhteessa asiakastarpeeseen. Pitkäjäntei-
sellä konsernirakenteen ja palveluverkon tarkastelulla tavoitellaan selkeyttä ja joustavuutta, mikä yksinkertaistaa konsernin 
johtamista ja tukee asiakaslähtöistä toimintamallia. Muutosohjelmassa tunnistetaan hyviä käytäntöjä meiltä ja muualta sekä 
kannustetaan henkilöstöä kokeiluihin ja sujuvampien toimintatapojen käyttöönottoon.  
  

D Johtaminen 

Teemme työtä vuorovaikutteisesti ja vastuullisesti 
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A OSALLISUUS  
Rohkaisemme omavastuuseen ja osallisuuteen 

 
A1 Laajennamme kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia ennakkoluulottomasti 

 Kärkitoimenpide: Kaupunkiorganisaation toimintakulttuurin kehittäminen osallisuutta tukevaksi 
 Toimialojen toimenpiteet  Mittari Lähtö-/tavoitetaso 

KH Lahti-pisteiden toimintaa kehitetään yhteistyössä toi-
mialojen kanssa osallisuuden vahvistamiseksi 
 

Toimialojen kanssa järjestettyjen yhteista-
pahtumien määrä Lahti-pisteissä 

-/8 

Sivi Unicefin Lapsiystävällinen kunta -mallin Lahden toimin-
tasuunnitelman toteuttaminen 

Lapsiystävällinen kunta -malli on käytössä, 
Lahdessa erityisesti ennakkovaikutusten 
arvioinnin toteuttaminen 

Ennakkovaikutusten arviointi sisältyy 
Lapsiystävällinen kunta -mallin 
toimintasuunnitelmaan/malli on 
käytössä  
 

Teky Toimiala on aktiivisesti mukana kehittämässä koko 
kaupungin tarjoamia osallistumistapoja 

Tekyn asukaskyselyn tulokset 
Osallistumismenetelmien hyödyntämisen 
taso (mm. asukastilaisuuksien ja kyselyiden 
lukumäärä) 
Kaavavalitusten määrä 
 

-/Asukastyytyväisyys kasvaa 
-/Määrä kasvaa 
 
 
-/Määrä vähenee 

 
A2 Hyödynnämme vuorovaikutusta osallistumisen ja vaikuttamisen tukena  

 Kärkitoimenpide: Yhteistyö ja monipuolisten vuorovaikutuskeinojen ylläpitäminen (neuvonta, tapaamiset, asukasillat, some-keskustelut, Poruk-
ka, Chat jne.) 

 Toimialojen toimenpiteet  Mittari Lähtö-/tavoitetaso 
KH Kehitetään ja vakiinnutetaan kansalaisdemokratiaa 

vahvistavia työkaluja 
 

Käyttäjämäärä -/ käyttäjämäärä kasvaa 40 % 

Sivi Lisätään ja kehitetään yhteistyötä ja vuorovaikutusta 
palvelujen kehittämistä ja uudistamista koskevissa 
asioissa 
 

Kehittämissuunnitelman tekeminen -/suunnitelma valmis 

Teky Tarjotaan etenkin keskeisiin suunnittelukohteisiin liittyen 
osallistumismahdollisuuksia monimenetelmäisesti ja 
tasa-arvo huomioiden.  
 

Viestitään aktiivisemmin ja monikanavaisesti ulospäin 
toimialan toiminnasta.  

Tekyn asukaskysely 
 
 
 

Aktiivisuus sosiaalisessa mediassa 

-/asukkaiden lisääntynyt kokemus 
siitä, että tietoa saa tarpeeksi suun-
nittelukohteista 
 
-/läsnäolo kasvaa 

 
A3 Vahvistamme kaikkien osallisuutta, koska se on hyvinvoinnin perusta 

 Kärkitoimenpide: Kolmannen sektorin hyödyntäminen kaupungin kumppanina erityisesti syrjäytymisvaarassa olevien kuntalaisten aktivoimiseksi 
 Toimialojen toimenpiteet  Mittari Lähtö-/tavoitetaso 

Sivi Tehdään osallisuusohjelman toteuttamissuunnitelma 
toimialalle. Suunnitelma tehdään yhdessä kuntalaisten 
ja kolmannen sektorin toimijaryhmien kanssa. 

Toteuttamissuunnitelma on tehty ja toimen-
piteitä toteutetaan. 

-/toteuttamissuunnitelma on valmis 
ja suunnitelman toimenpiteitä toteu-
tetaan 

 
 
 
Sosiaali- ja terveystoimiala (Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä) 

A Rohkaisemme omavastuuseen ja osallisuuteen 
 Toimialojen toimenpiteet  Mittari Lähtö-/tavoitetaso 
 Hyvinvointikuntayhtymä ottaa palveluiden käyttäjät 

aktiivisesti mukaan kehittämään palveluita lisäten 
osallisuus- ja vaikuttamismahdollisuuksia sote-
palveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä 

Tehdyt toimenpiteet -/väh. 3 toimenpidettä 
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B HYVINVOINTI  
Toteutamme palvelut joustavasti ja vaikuttavasti 

 
B1 Ylläpidämme lahtelaisten hyvinvointia kaupungin kaikella toiminnalla, liikunta- ja kulttuuripalveluista elinympäristön rakentami-

seen 
 Kärkitoimenpide: Parannetaan syrjäytymisuhan alla olevien mahdollisuutta osallistua liikunta- ja kulttuuripalveluihin mm. hyvinvointilipun, erityis-

liikuntaryhmien ja muiden tukitoimien avulla 
 Toimialojen toimenpiteet  Mittari Lähtö-/tavoitetaso 

Sivi Lukioiden kulttuuriohjelma Osallistujamäärät -/kaikki lukiolaiset osallistuvat 
vähintään kahteen kulttuuritapahtu-
maan lukioaikana 
 

Sivi Tarjotaan asukkaille yhteisöllisiä kokemuksia, mm. 
kirjallisuus- ja musiikkitapahtumia 
 

Tapahtumien määrä  
Osallistujien määrä 

-/500 tapahtumaa 
-/12 500 osallistujaa 

Sivi Edistetään kaupunkilaisten hyvinvointia elinikäisen 
oppimisen kurssitarjonnalla sekä mahdollisuudella 
todentaa osaaminen 
 

Tehty / Ei -/osaamismerkkijärjestelmän luo-
minen Wellamo-opiston opiskelijoille 

Sivi Aktivoidaan kaupunkilaisia osallistumaan liikunnan ja 
kulttuurin palveluihin. Toimia painotetaan vähän palve-
luita käyttäviin ja vähän liikkuviin kuntalaisiin 
 

Osallistuvien määrä 
Hyvinvointilippujen määrä 

Nykyinen taso /5 % kasvu eri sekto-
reiden harrastaja-ja osallistujamää-
rissä koostuen harrastustoiminnan 
aloittajista 
 

Teky Lisätään asukkaiden tietoisuutta liikunta- ja ulkoilupai-
koista 

Kaupunkilaisten tietoisuus mahdollisuuk-
sista. Tekyn asukaskysely 

-/ tietoisuus lisääntynyt 

    
 
B2 Toteutamme varhaisen, oikea-aikaisen ja yksilöllisen tuen lapsille, nuorille ja perheille  

 Kärkitoimenpide: Suunnitellaan lasten, nuorten ja perheiden tarpeet huomioiva asiakaslähtöinen palvelujärjestelmä, jossa tuen painopistettä 
siirretään hyvinvointia edistävään, ennalta ehkäisevään ja yhteisöjä vahvistavaan suuntaan (Miepä-hanke, Lapsi- ja perhepalveluiden muutosoh-
jelma, Oppimisen tuen muutosohjelma) 

 Toimialojen toimenpiteet  Mittari Lähtö-/tavoitetaso 
KH Esimiesvalmennuksen yhtenä osiona asiakaslähtöisyys 

ja ennaltaehkäisevä toiminta 
 

Tyytyväisyys valmennukseen -/4.0 (asteikko 1-5) 

Sivi Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2017—2020 
laatiminen yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen toimi-
joiden kanssa 
 

Suunnitelman laatiminen -/valmis 
 

Sivi Valtakunnallisen Lapsi ja perhepalvelujen muutosohjel-
man toteuttaminen Päijät-Hämeen alueella yhteistyössä 
muiden toimijoiden kanssa 
 

Kehittämistoimenpiteet -/osallistuminen kehittämistoimen-
piteisiin 
 

Sivi Avustuksia ja käyttövuoroja kohdennetaan lasten ja 
nuorten liikuntaan 
 

Kulttuuripalvelujen käyttäjien, liikuntapalve-
lujen ja muiden yhteisöjen järjestämään 
ohjattuun ja vapaaseen liikuntaan osallistu-
vien lasten ja nuorten määrä 
 

Nykyinen taso lähtötasona, 5 % 
kasvu eri sektoreiden harrastaja-/ 
osallistujamäärissä koostuen harras-
tustoiminnan aloittajista 

Sivi Edistetään lasten ja nuorten media-, kirjallisuus- ja 
kirjastokasvatusta sekä tietoyhteiskunnan kansalaistai-
toja 

Ryhmäkäyntien sekä kirjallisuus- ja muiden 
lasten ja nuorten tapahtumien määrä 
Osallistujien määrä 
 

-/Lahtelaisten lukioiden 1. luokat ja 
puolet ammatillisissa oppilaitoksissa 
opiskelevista 
-/perusopetuksen 1., 3. ja 7. luokat 
 

Sivi Kulttuurikasvatusohjelman mukaisen toiminnan sekä 
muun lapsille ja nuorille suunnatun toiminnan ylläpitä-
minen ja kehittäminen  

Konserttien ja eri tapahtumissa käyvien 
lasten ja nuorten lukumäärä. 

-/kävijämäärät kasvavat  

    
Teky Laaditaan leikki-, ulkoilu- ja liikunta-alueiden palvelutar-

veselvitys 2017. Alueet varustetaan vastaamaan hyvin-
vointia edistävää ulkoilukulttuuria 
 

Saavutettavuus. Mittarina etäisyys alueista 
ja asukasmäärä/kohde. 

-/tulokset vertailukaupunkien kes-
kiarvoa paremmat. 
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B3 Vähennämme ikääntyneiden yksinäisyyttä ja lisäämme turvallisuutta 

 Kärkitoimenpide: Toteutetaan innovatiivisesti elämänkaariajatteluun perustuvia avoimia asuin- ja palveluympäristöjä 
 Toimialojen toimenpiteet  Mittari Lähtö-/tavoitetaso 

KH Fyysisen työympäristön toimivuutta seurataan valikoitu-
jen elinkaarimittareiden avulla (GBC Finland)  
 

Sisäilmaan tyytyväisten % -osuus käyttäjistä 
ja tilojen käytettävyyteen tyytyväisten % -
osuus käyttäjistä 
 

Määritetään kyselyllä 2016 
/tyytyväisten % -osuus kasvaa 
 

Sivi Kaupunkilaisia osallistetaan uusilla tavoilla Wellamo-
opiston ryhmien toimintaan 

Kokeillaan Wellamo-opiston toimintaa 
osana virtuaalista hoitoketjua 
 

-/tehty 

Sivi Kotikirjastopalvelulla tuetaan hyvinvointia ja elämän 
laatua asukkaille, jotka eivät terveydellisten syiden 
vuoksi pääse kirjastoon 
 

Kotikirjastopalveluasiakkaiden määrä -/75 kotikirjastopalveluasiakasta 

Sivi Tietoyhteiskunnan kansalaistaitoja ja osallisuutta toteu-
tetaan vertaisopastuksella. 
 

Vertaisopastustuntien määrä 
Opastajien ja osallistujien määrä 

-/60 vertaisopastustuntia 
-/300 opastajaa ja osallistujaa 

Teky Toteutetaan ikäihmisten hyvinvointisuunnitelman 2015—
2020 tavoitteita esteettömän asuinympäristön ja asumi-
sen edistämiseksi  

Toteutetut toimenpiteet, hissiavustusten 
määrä. 

-/vähintään 5 hissiavustusta tai 
hissiä/vuosi. 

 
B4 Vähennämme ja ennaltaehkäisemme pitkäaikais- ja rakennetyöttömyyttä 

 Kärkitoimenpide: Haetaan uusia yhteistyömalleja koulutusorganisaatioiden, elinkeinoelämän ja toimialojen kanssa; kokeilukulttuuri, kokeiluhan-
ke 

 Toimialojen toimenpiteet  Mittari Lähtö-/tavoitetaso 
KH Elinvoima- ja  kilpailukykypalvelut määrittelee miten 

kaupunki voi toimia kokeilualustana työllisyyttä ja toime-
liaisuutta tukien: tunnistetaan esteet, vaatimukset ja 
miten niistä päästään eteenpäin (kts. C4 ja C6) 
 

Määrittely on tehty  -/valmis  

Sivi Nuorisopalveluiden Ohjaamo -hankkeen ja Matkalla 
Duuniin -hankkeen kehittäminen ja toimivien yhteistyö-
mallien ja toimintatapojen vakinaistaminen 

Hankeraportit ja tulokset / johtopäätök-
set/arviointi ja päätökset 

Hankkeet käynnissä/onnistuneet 
toimintatavat ja yhteistyömallit on 
vakinaistettu 

 
B5 Tunnistamme tehokkaasti ja kohdennamme palvelumme vaikuttavasti asiakkaille, joiden hyvinvointi on uhattuna 

 Kärkitoimenpide: Resurssien uusallokointi: Sähköistä asiointia lisätään ja paljon palveluista käyttävien asiointi keskitetään pääterveysasemalle 

 Toimenpide kohdistuu soten toimenpiteisiin   
 
 
 
Sosiaali- ja terveystoimiala (oma tavoite) 
B Toteutamme palvelut joustavasti ja vaikuttavasti 
 Toimialojen toimenpiteet  Mittari Lähtö-/tavoitetaso 
 Määritellään yhteistyörakenteet kunnan ja hyvinvointikun-

tayhtymän välillä kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi 
sekä hoidetaan toiminnallista ohjausta 
 

Yhteistyörakenne määritelty 
Ohjauksen organisointi 

-/määrittely tehty 
-/kuvaus tehdyistä toimenpiteistä 

 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvä koordinointi 
ja ennaltaehkäisevän yhteistyön lisääminen eri yhteistyö-
kumppaneiden kanssa. Haetaan uusia yhteistyömalleja, 
synnytetään start up -yrityksiä ja kasvatetaan yritystoimin-
taa 

Yritysten/kumppaneiden lukumäärä -/projekti on aloitettu ja mahdolliset 
kumppanit kartoitettu 
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C ELINVOIMA JA YMPÄRISTÖ  
Vahvistamme teoilla kilpailukykyä ja huolehdimme ympäristöstä 

 
C1 Rakennamme Lahtea kansainvälisenä, yrittäjäystävällisenä ja avoimena metropolialueen ympäristökaupunkina 

 Kärkitoimenpide: Kaupungin avoin data 
 Toimialojen toimenpiteet  Mittari Lähtö-/tavoitetaso 

KH Edistetään datan avaamista. Koordinoidaan ja johdetaan 
kaupunkitasoiseen avoimen datan määrittelytyöstä 
 

Määritelmä datojen avaamisesta ja aikatau-
lusta 
 

-/toteutunut 

Sivi Osallistuminen kaupunkitasoiseen avoimen datan mää-
rittelytyöhön  
 

Määritelmä datojen avaamisesta ja aikatau-
lusta 
 

-/toteutunut 

Teky Osallistuminen kaupunkitasoiseen avoimen datan mää-
rittelytyöhön    

Määritelmä datojen avaamisesta ja aikatau-
lusta 

-/toteutunut  
 

 

C2 Mahdollistamme kaupungin vetovoimaa ja yritysten kilpailukykyä lisääviä innovatiivisia hankintoja ja investointeja 
 Kärkitoimenpide: Smart & Clean yhteistyöhanke 

 Toimialojen toimenpiteet  Mittari Lähtö-/tavoitetaso 
KH Omistajaohjauksen avulla asetetaan S&C yhteistyöhan-

ketta tukevat tavoitteet konserniyhtiöille  
 

Tavoitteet on asetettu -/toteutunut 

KH Luodaan S&C portfolio kehitys ja referenssikohteista. 
Syötetään alueen yrityksiä S&C hankkeisiin yhteistyössä 
mm. LADEC:in kanssa. 
 

Kehitys- ja referenssikohteiden lukumäärä; 
S&C hankkeissa mukana olevat alueen 
yritykset, kpl 

-/kehityskohteiden määrät ja niissä 
mukana olevien yritysten määrä 
kasvavat 

Teky Valmistellaan väh 2 kpl Smart & Clean säätiölle vietäviä 
hankkeita yhteistyössä LADEC:in, EKP:n ja alueen kor-
keakoulujen sekä elinkeinoelämän kanssa 

Smart & Clean ohjelmaan hyväksytyt  
Lahden hankkeet, kpl 

-/väh. 1 alueellisesti vaikuttavaa 
hanketta saadaan mukaan Smart & 
Clean säätiön toimintaan 

 

C3 Uudistamme toimintatapoja ja avaamme palveluitamme yritysten ja yhteisöjen tuotettavaksi pitäen samalla huolta hyvästä laadus-
ta 

 Kärkitoimenpide: Palveluohjelman käynnistäminen  
 Käynnistyy palveluohjelman valmistuttua vuonna 2018, kts. E4 

 

C4 Lisäämme uutta työtä ja työllistymistä aktiivisilla ratkaisuilla yhdessä valtion, yritysten, kolmannen sektorin ja koulutuksen kanssa 
 Kärkitoimenpide: Sitran vaikuttavuusinvestoinnit työllistäviin kokeiluihin 
 Toimialojen toimenpiteet  Mittari Lähtö-/tavoitetaso 

KH Käynnistetään 3-vuotinen vaikuttavuusinvestointihanke 
työllisyyden edistämiseksi 
 

Työttömyyden perusteella maksetut etuudet 
vähenevät 

-/vähenee v. 2016 tasosta 

 
 

C5 Panostamme kiertotalouteen ja luomme suunnitelman hiilineutraalista ja resurssiviisaasta kaupungista 
 Kärkitoimenpide: Vuoteen 2050 ulottuva tiekartta resurssiviisaaseen Lahden kaupunkiin (FISU-verkosto)  

 Toimialojen toimenpiteet  Mittari Lähtö-/tavoitetaso 
KH Energiatehokkuuden parantaminen tilakannassa Sähkön ominaiskulutus 

 
 

Lämmön ominaiskulutus 
 

v. 2015: 15,7 kWh/m3/ 
v.2017: 15,1 kWh/m3 
 

v. 2015: 39,1 kWh/m3 
v. 2017: 38,0 kWh/m3 
 

KH Huolehditaan kestävästä kehityksestä ruokahuollossa 
 

Ympäristöystävälisten vaihtoehtojen mene-
kin lisääminen 

-/viestinnän ja markkinoinnin lisää-
minen ruokavalion ympäristövaiku-
tusten osalta 
 

KH Fossiiliton, hiilineutraali sähkön- ja lämmöntuotanto 
 

Aurinkoenergian- ja lämmön talteenoton 
hyödyntäminen Etelä-Lahden aluekeittiössä 

-/uusien energiaratkaisuja seura-
taan ja suunnitellaan kehitystoimen-
piteitä tuleville rakennushankkeille 
 

Teky Laaditaan vuoteen 2050 ulottuva tiekartta luonnonvaro-
jen kulutuksen sekä kasvihuonekaasupäästöjen vähen-
tämiseksi  
 

Toteutuminen 
 

-/tiekartta laadittu 2017 loppuun 
mennessä 
 

Teky FISU-verkoston toimintaan osallistuminen ja mallin 
koordinointi Lahdessa 

FISU -päämittarit ja Lahden tiekartan kes-
keiset tavoitemittarit 

-/keskeiset strategiset ympäristömit-
tarit määritelty 2017 
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C6 Rakennamme monipuolisen asumisen mahdollistavaa kohtaamisten kaupunkia sekä luomme tilaa rohkealle kokeilukulttuurille 
 Kärkitoimenpide: VT12 Eteläinen kehätie 

 Toimialojen toimenpiteet  Mittari Lähtö-/tavoitetaso 
KH Kehätien elinkeino- ja työllisyys mahdollisuuksien projek-

tointi yhdessä tekyn ja LADEC Oy:n kanssa 
 

Projektisuunnitelman laatiminen -/suunnitelma on tehty 

Teky VT 12 eteläisen kehätien tiesuunnitelma on valmistunut, 
aiesopimus tien toteuttamiseksi on solmittu ja valtio on 
tehnyt tiestä toteuttamispäätökset 
 

Kilpailutusten toteutuminen ja rakennustöi-
den käynnistyminen 
 

-/toteutuminen suunnitelman 
mukaisesti 
 

Teky Nykyinen valtatie muutetaan pääkatuluonteiseksi kaduk-
si 

Suunnitteluvalmius -/suunnittelu koko toteutettavalla 
tielinjalla on käynnissä 

 
C7 Suojelemme tiivistyvän kaupungin luontoa, vesistöjä ja pohjavesialueita 

 Kärkitoimenpide: Investointihankkeet keskustan hulevesien käsittelyyn (Keskustan hulevesien johtaminen Hennalaan käsiteltäväksi ja Askonalu-
een hulevesiratkaisujen kehittäminen) 

 Toimialojen toimenpiteet  Mittari Lähtö-/tavoitetaso 
Teky Laaditaan hulevesisuunnitelmat  

 
Haetaan Life- ja YM:n vesien ja merenhoidon kärkihanke-
rahoitusta 

Sitovat hulevesisuunnitelmat Ranta-
Kartanon ja Askon-alueella 
 
Keskustan hulevesihankkeelle myönnetty 
ulkopuolinen rahoitus 

-/sitovat suunnitelmat valmistuvat 
vuoden 2017 aikana  
 
-/kärkihankkeelle saadaan ulkopuo-
lista rahoitusta vuoden 2017 aikana  

 
C8 Tuemme maaseudun, kylien ja kaupunginosien aktiivisuutta ja toimintaedellytyksiä 

 Kärkitoimenpide: Aluejohtokunnan valmisteluroolin ja prosessien vahvistaminen 

 Toimialojen toimenpiteet  Mittari Lähtö-/tavoitetaso 
KH Aluejohtokunnan valmisteluroolin vakiinnuttamisen 

jatkaminen 
 

Maaseutuohjelman toimenpiteiden käynnistäminen 
 

Seurantatutkimus 
 
 

Toimenpiteiden käynnistäminen 

-/rooli selkeytyy v. 2016 tasosta 
 
 

-/maaseutuohjelman toimenpiteitä 
on käynnistynyt 

 
C9 Hyödynnämme Lahden liikunta-, kulttuuri- ja luontopalveluita matkailun ja tapahtumien kehittämiseen 

 Kärkitoimenpide: Sataman-urheilukeskuksen alueen liikunta-, kulttuuri- ja matkailualueen kehittämissuunnitelma 

 Toimialojen toimenpiteet  Mittari Lähtö-/tavoitetaso 
KH Toimiala on mukana kehittämissuunnitelman laatimises-

sa  
Päätöksentekoon esiteltävän kehittämis-
suunnitelman valmistuminen  
 

-/suunnitelma on viety päätöksente-
koon maaliskuussa 2017 

Sivi Toimiala on mukana kehittämissuunnitelman laatimises-
sa  

Päätöksentekoon esiteltävän kehittämis-
suunnitelman valmistuminen  
 

-/suunnitelma on viety päätöksente-
koon maaliskuussa 2017 

Teky Koordinoidaan ja johdetaan kehittämissuunnitelma 
laatimista 

Päätöksentekoon esiteltävän kehittämis-
suunnitelman valmistuminen 

-/suunnitelma on viety päätöksente-
koon maaliskuussa 2017  

 
 
 
Sosiaali- ja terveystoimiala (oma tavoite) 

C Vahvistamme teoilla kilpailukykyä ja huolehdimme ympäristöstä 
 Toimialan toimenpide Mittari Lähtö-/tavoitetaso 
 Uusien toiminta- ja yhteistyömallien hakeminen pk-

sektorin, koulutusorganisaatioiden ja kolmannen sektorin 
kanssa. 

Toteutetut toimenpiteet -/kuvaus toimenpiteistä 

 
Sosiaali- ja terveystoimiala (Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä) 

C Vahvistamme teoilla kilpailukykyä ja huolehdimme ympäristöstä 
 Toimialan toimenpide Mittari Lähtö-/tavoitetaso 
 Kolmannen sektorin ja pk-yritysten hyödyntäminen palvelu-

tuotannossa ja vuoropuhelun lisääminen 
Monituottajamallin hyödyntäminen niin, 
että aktiivisesti käytetään kolmatta 
sektoria ja pienyrityksiä Päijät-Hämeessä 
erilaisten paikallisten palveluiden tuo-
tannossa. Tuetaan sellaisten palveluiden 
järjestämistapoja, kuten esim. palvelu-
setelit. Ostopalveluiden kustannukset. 

-/ostopalvelujen määrä kasvaa 
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D JOHTAMINEN  
Teemme työtä vuorovaikutteisesti ja vastuullisesti 

 

D1 Toteutamme yhteisiä tavoitteita ripeästi 
 Kärkitoimenpide: Organisaatiossa edistetään kaikessa toiminnassa sallivia ja joustavia toimintatapoja sekä korostetaan koko kaupungin näkö-

kulmaa. Henkilöstöä kannustetaan kehittämään ja kokeilemaan sekä toimimaan itsenäisesti ja oma-aloitteisesti. 
 Toimialojen toimenpiteet  Mittari Lähtö-/tavoitetaso 

KH Kannustetaan ja madalletaan kynnystä henkilöstöideoi-
den esille tuomista 
 

Henkilöstöideoiden määrä -/ ideoiden määrä kasvaa v. 2016 
tasosta 

Sivi Kannustetaan henkilöstöä aloitteelliseen oman / työyk-
sikön toiminnan kehittämiseen ja osallistumaan vuosit-
taiseen kaupunkitasoiseen innovaatiokilpailuun 
 

Kehittämisehdotusten määrä/työyksikkö -/ ehdotusten määrä kasvaa v. 2016 
tasosta 

Teky Edistetään kaikessa toiminnassa sallivia ja joustavia 
toimintatapoja  

Työhyvinvointikysely/esimiesosio Tulokset edellistä vuotta paremmat 

 

D1 Toteutamme yhteisiä tavoitteita ripeästi 
 Kärkitoimenpide: Esimiestoiminnalla mahdollistetaan tehokas ja nopea toimintakulttuuri: päätökset tehdään heti kun mahdollista, esimies ei 

toimi tulppana. 
 Toimialojen toimenpiteet  Mittari Lähtö-/tavoitetaso 

KH Esimiesvalmennuksen yhtenä osiona toimintakulttuurin 
kehittäminen 
 

Tyytyväisyys valmennukseen -/4.0 (asteikko 1-5) 

KH Verkostotoimintamallin systematisointi ja vastuun ja 
vallan delegointi  
 

Kysely -/Toimintamallin vakiinnuttaminen 

Sivi Kartoitetaan esteet ja löydetään keinot, joiden avulla 
toimintakulttuuria voidaan parantaa  
 

Kaikilla yhdenmukainen ohjeistus ja aika-
taulutus käytössä  

-/Toteutunut 

Teky Toteutetaan kysely: tulppien tunnistaminen ja sopivien 
avaajien löytäminen 

Työhyvinvointikysely/esimiesosio -/Löydetään tulpat ja avaajat niihin 

 

D2 Viestimme vuorovaikutteisesti ja kohdennetusti  

 Kärkitoimenpide: Esimies ottaa vastuun viestinnästä. Jokaisen työntekijän kanssa käydään kehityskeskustelut ja niissä huomioidaan oma vastuu 
työyhteisössä ja työssä tarvittavan tiedon hankinnassa. 

 Toimialojen toimenpiteet  Mittari Lähtö-/tavoitetaso 
KH Kehitetään ja vakiinnutetaan kehityskeskustelukäytäntöä  Toteutumisaste 

 
-/100 % 
 

Sivi Esimiehet saavat lisää tukea viestintään 
 
 

Kehityskeskustelut on käyty vuosittain kaikkien kanssa 
 

Yhdenmukaiset välineet ja ohjeistus 
 
 

Toteutumisaste 
 

-/Esimiehet tiedostavat vastuunsa 
viestinnästä 
 

-/100 % 
 

Teky Esimies ottaa vastuun viestinnästä. Jokaisen työntekijän 
kanssa käydään kehityskeskustelut ja niissä otetaan 
huomioon oma vastuu työyhteisössä ja työssä tarvittavan 
tiedon hankinnassa 

Työhyvinvointikysely/tiedon kulku 
 
 
Toteutumisaste 

-/Tulokset edellistä vuotta paremmat 
vastuualueittain 
 
-/100 % 

 

D3 Innostumme kaupungin strategiasta ja jatkuvasta uudistamisesta koko kaupunkikonsernissa 
 Kärkitoimenpide: Kaupungin ja koko konsernin henkilöstö osallistetaan aktiivisesti ja laajasti arvojen ja strategisten tavoitteiden toimenpiteiden 

suunnitteluun 
 Toimialojen toimenpiteet  Mittari Lähtö-/tavoitetaso 

KH Strategia jalkautetaan koko kaupunkikonsernissa käy-
mällä keskustelut, miten arvot ja strategiset tavoitteet 
vaikuttavat työskentelykulttuuriin 
 

Asetetut toiminnalliset toimenpiteet toteu-
tuvat 

Strategian tavoitteet näkyvät käytän-
nössä 

Sivi Strategia jalkautetaan toimialalla käymällä keskustelut, 
miten arvot ja strategiset tavoitteet vaikuttavat työsken-
telykulttuuriin 
 

Asetetut toiminnalliset toimenpiteet toteu-
tuvat 

Strategian tavoitteet näkyvät käytän-
nössä 

Teky Strategia jalkautetaan toimialalla käymällä keskustelut, 
miten arvot ja strategiset tavoitteet vaikuttavat työsken-
telykulttuuriin 

Asetetut toiminnalliset toimenpiteet toteu-
tuvat 

Strategian tavoitteet näkyvät käytän-
nössä 

 

D4 Vahvistamme aktiivista kaupunkiyhteisöä 
 Kärkitoimenpide: Ei kärkitoimenpidettä vuodelle 2017 
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E UUDISTUMINEN  
Uudistamme rakenteita ja toimintatapoja rohkeasti 

 
E1 Huolehdimme oikeasta ja ajantasaisesta tiedosta kaikessa päätöksenteossa ja toiminnassa 

 Kärkitoimenpide: Tiedolla johtamisen edistäminen: Päätöksenteon ja toiminnan kannalta keskeisten tietojen ja järjestelmien nykytila-arviointi 
sekä olemassa olevien mahdollisuuksien tunnistaminen ja suunnittelu johdon työpöydän hankinnan mahdollistamiseksi 

 Toimialojen toimenpiteet  Mittari Lähtö-/tavoitetaso 
KH Koordinoidaan ja johdetaan kaupunkitasoisen johdon 

työpöydän tietojen määrittelyä ja varmistamista  
 

Valmiusaste -/valmis 

Sivi Osallistutaan kaupunkitasoiseen johdon työpöydän 
tietojen määrittelyyn ja varmistamiseen  
 

Valmiusaste -/valmis 

Teky Osallistutaan kaupunkitasoiseen johdon työpöydän 
tietojen määrittelyyn ja varmistamiseen  

Valmiusaste -/valmis 

 
E2 Uudistamme konsernirakennetta ja palveluverkkoa joustavan toiminnan tueksi  

 Kärkitoimenpide: Tytäryhteisöjen ja kaupungin taseyksiköiden kokoaminen tarkoituksenmukaisiin kokonaisuuksiin ja mahdollinen luopuminen 
joistakin toiminnoista 

 Toimialojen toimenpiteet  Mittari Lähtö-/tavoitetaso 
KH Konsernirakennesuunnitelman toteuttaminen aikataulun 

mukaisesti 

Suunnitelman toteutuminen -/toteutuu 

 
E3 Etsimme jatkuvasti sujuvampia toimintatapoja palveluiden vaikuttavuuden parantamiseksi 

 Kärkitoimenpide: Sähköisten palvelujen käyttöosuuden lisääminen kaikista palveluista (esim. www.lahti.fi, Intra, Hyvis, Kansallinen palveluväylä) 
 Toimialojen toimenpiteet  Mittari Lähtö-/tavoitetaso 

KH Sähköisten kanavien aktiivinen hyödyntäminen ja palve-
lujen lisääminen sähköisen asioinnin kehittämispolun 
mukaisesti 
 

Kehittämissuunnitelman toteuttaminen  -/toteutuu 

Sivi Osallistutaan aktiivisesti kaupunkitasoiseen sähköisten 
palvelujen kehittämistyöhön 
 

Sähköisten palvelujen käyttöosuutta lisä-
tään 

-/Vähintään yksi uusi sähköinen 
palvelu 

Teky Markkinoidaan aktiivisesti sähköisiä palveluja käyttäjille. 
Poistetaan palvelujen käytön esteenä olevia ongelmia 
 

Sähköisen asiointipalvelun käyttömäärä 
suhteessa kaikkiin lupa- tms. hakemuksiin  
 

-/sähköisen asioinnin käyttömäärä 
kasvanut 

 
E4 Tunnistamme asukkaan tarpeet, arvostamme palveluissa asiakkaiden toiveita ja valintoja sekä ohjaamme oikeisiin palveluihin 

 Kärkitoimenpide: Asiakas- ja väestöennustetietojen avulla laaditaan palveluohjelma, jossa määritellään keskipitkän aikavälin tavoitteet (määrä, 
laatu) palveluille, palvelukanaville ja palveluverkolle (väestötaso). Palveluohjelman yhteydessä tuotteistetaan kaupungin tuottamat palvelut. 

 Toimialojen toimenpiteet  Mittari Lähtö-/tavoitetaso 
KH Koordinoi ja johtaa palveluohjelman valmistelua. Palve-

luohjelma sisältää palvelujen kuvaukset ja palvelujen 
tuotteistamisen 
 

Valmiusaste  -/palveluohjelman luonnos v.2017 
ja palveluohjelma valmis 2018 

    
KH Toimitilaohjelman valmistuminen 

 
Ohjelman käyttöönotto -/2017: Ohjelma on otettu käyttöön 

 

KH Työttömien palvelutarvearviot ja normien purku työllisyy-
denhoidossa  

Asiakkaan kokemus palvelusta 
Tukiprosessin pituus ja asiakkaan sijoitta-
minen tukitoiminen jälkeen (+/-).  
Asiakassuunnitelmien toteutuminen suunni-
tellusti 
 

-/Kokemus paranee 
-/Säilyy tai paranee 
 
-/Toteutuu 

Sivi Osallistutaan palveluohjelman valmisteluun  
 

Valmiusaste -/palveluohjelman luonnos v.2017 
ja palveluohjelma valmis 2018 
 

Teky Osallistutaan palveluohjelman valmisteluun  Valmiusaste -/palveluohjelman luonnos v.2017 
ja palveluohjelma valmis 2018 
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E4 Tunnistamme asukkaan tarpeet, arvostamme palveluissa asiakkaiden toiveita ja valintoja sekä ohjaamme oikeisiin palveluihin 
 Kärkitoimenpide: Asiakkuudenhallinnan avulla tunnistetaan asiakas ja ohjataan tarpeen mukaisiin palveluihin (CRM (asiakkuuden hallinta), 

asiakassegmentit) (yksilötaso) 
 Toimialojen toimenpiteet  Mittari Lähtö-/tavoitetaso 

KH Koordinoidaan ja johdetaan kaupunkitasoisen asiakkuu-
den hallinnan kehittämistä ja määritellään asiakkaille 
tarjottavat palvelut 
 

Toteutumisaste -/ Yksi pilotointihanke tehty   
-/Määrittelyt tehty 

Sivi Osallistutaan kaupunkitasoiseen asiakkuuden hallinnan 
kehittämiseen ja määritellään asiakkaille tarjottavat 
palvelut 
 

Toteutumisaste -/Määrittelyt tehty 

Teky Määritellään asiakkaille tarjottavat palvelut. Osallistu-
taan kaupunkitasoiseen asiakkuudenhallintajärjestel-
män määrittely- ja kehittämistyöhön. 

Toteutumisaste. -/Määrittelyt tehty 

 
 
Tarkastustoimi 

E4 Tunnistamme asukkaan tarpeet, arvostamme palveluissa asiakkaiden toiveita ja valintoja sekä ohjaamme oikeisiin palveluihin 
 Toimialojen toimenpiteet  Mittari Lähtö-/tavoitetaso 

 Tarkastustoimessa kehitetään tehokas ja asiakaslähtöi-
nen palvelujärjestelmä  

Tarkastuslautakunnan arviointikertomuk-
sessa esittämät havainnot johtavat toimin-
tojen kehittämiseen vuoden kuluessa niiden 
esittämisestä 

60 % 

 
 
Sosiaali- ja terveystoimiala (Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä) 

E Uudistamme rakenteita ja toimintatapoja rohkeasti 
 Toimialan toimenpide Mittari Lähtö-/tavoitetaso 
 Kustannusten kasvu enintään 1 % (TPA 2016 

lukuihin nähden [sote-toimijoiden yhteenlaske-
tut kustannukset]) 
 

Talousarvio 2017 ja 2018 toteutuminen -/toteutuu 

 Tuottavuus/ tuloksellisuusohjelman luonti Ohjelma toteutettu 
 

-/toteutuu 

 Palvelurakenteen painopisteen siirtäminen 
avo- ja peruspalvelupainotteiseksi 

Laitospaikkojen väheneminen ja uudet avopal-
veluratkaisut. Erikoissairaanhoidon ja perus-
terveydenhuollon suhteen kehitys 
 

-/laitospaikkojen määrä vähenee 
-/perusterveydenhuollon kustannusten osuus 
erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon 
yhteiskustannuksissa kasvaa 
 

 Sähköistä asiointia lisätään ja uutta teknologi-
aa hyödynnetään. 
 

Toteutetaan ja käynnistetään KODA- ja ODA-
hankkeet 
 

-/hankkeet toteutettu 

 Eri ydinprosessien uudistaminen ja integraatio, 
mm. asiakasohjauksen kehittäminen ja palve-
luprosessien selkiyttäminen. Paljon palveluita 
käyttävien asiointia keskitetään 

Saumattomat palveluketjut: asiakastyytyväi-
syys ja asiakasohjauksen uudet ratkaisut 
 

-/asiakastyytyväisyys palveluihin kasvaa 
-/kuvaus uusista asiakasohjaksen ratkaisuista 
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Strategian valmistelu 
 
Lahden kaupungin strategian tarkastelu kytkeytyy Lahden ja 
Nastolan yhdistymiseen. Strategian taustalla on Lahti—
Nastolan yhdistymissopimus ja siinä määritellyt kahdeksan 
strategista perustavoitetta. Strategian avulla luodaan näky-
mä tulevaisuudesta, jota tavoittelemme ja kuvataan millaisil-
la arvoilla ja lupauksilla haluamme tätä tulevaisuutta lähteä 
tavoittelemaan.  

Laajassa vuorovaikutuksessa laadittu strategia hyväksyttiin 
kaupunginvaltuustossa 11.4.2016. Strategia tarkastellaan 
uudestaan vuonna 2018, kun kuntien tehtävät vuoden 2019 
alusta ovat selkiytyneet. 

Strategian käytäntöön viemisen ensimmäiset askeleet on 
ohjelmoitu viidellä muutosohjelmalla, jotka on kuvattu edellä. 
Muutosohjelmien tähtäin on vuosissa 2017—2019.  
 
Strategian taustalla yhdistymissopimuksen perustavoitteet 
Ote Lahti-Nastola yhdistymissopimuksesta: ”Uuden Lahden 
strategisena päätavoitteena on saada aikaan kasvun kierre 
hyödyntäen erinomaisen sijaintinsa edut metropolialueella. 
Laajemmalla pohjalla toimien se voi toteuttaa nykyistä te-
hokkaammin elinkeinopolitiikkaa ja edunvalvontaa, joka saa 
aikaan työpaikkojen määrän kasvun. Tämä tukee alueen 
asukkaiden hyvinvointia ja kuntataloutta sekä luo perustan 
kaupungin palvelujen ja asukkaiden elinympäristön viihtyvyy-
den turvaamiselle.” 
 
Päätavoitetta toteutetaan kahdeksan perustavoitteen kautta: 
 
1. Työpaikkojen määrän lisääminen avoimella sektorilla, joka 
vähentää työttömyyttä ja lisää kunnan verotuloja. Kaupunki 
kilpailee metropolialueen muiden kaupunkien kanssa hyö-
dyntäen vahvuuksiaan teollisuuskaupunkina. Kilpailutilanne 
on haastava ja edellyttää elinkeinopolitiikan jatkuvaa kehit-
tämistä. Nykyisiä yrityksiä ja niiden kasvua on tuettava sekä 
löydettävä uusia kasvualoja. Alueelle on pystyttävä houkutte-
lemaan uusia yrityksiä. Yrityksiä on tuettava ammattitaitoisen 
työvoiman saannissa mm. korkeakouluyhteistyöllä ja ammat-
tikoulutuksen keinoin. Lisäksi on uudella tavalla käytettävä 
kaupungin ja yksityisen sektorin yhteisten tuotantoketjujen 
kehittämismahdollisuuksia. (C) 
 
2. Asukasluvun kasvattaminen 1 %:lla vuodessa mahdollis-
taa palvelutarpeen ikärakenteen muutoksesta johtuvan 
kasvun hoitamisen ja rahoittamisen. Edellytyksenä on työ-
paikkojen määrän kasvu. Asumisen monipuolisuus sekä 
laatu suhteessa asumiskustannuksiin houkuttelevat metro-
polialueella muualla työssä käyviä asumaan kaupungissa. 
Tätä tukevat myös hyvät liikenneyhteydet. Alueen vahva 
asema liikunta- ja urheilukaupunkina luovat perheille erin-
omaiset harrastusmahdollisuudet. (B ja C) 
 

3. Kaupungin talouden saaminen kestävälle pohjalle, jolloin 
sillä on mahdollisuus palvelujen kehittämiseen ja laajentami-
seen sekä tehostuvaan elinkeinopolitiikkaan. Kaupungin 
lisävelkaantuminen on saatava katkeamaan sekä palvelut 
vastaamaan kaupungin taloudellista kantokykyä. Tätä helpot-
taa työllisyyden kasvu, joka lisää verotuloja ja vähentää työt-
tömyydestä aiheutuvia menoja. Samoin tilannetta parantaa 
työssä käyvien asukkaiden muutto kaupunkiin. Keskeisintä 
on kuitenkin palvelujen tehokkuuden lisääminen sekä vaikut-
tavuuden parantaminen. Yhdistymisestä saatava taloudelli-
nen hyöty luo edellytykset palvelujen laadun ylläpidolle ja 
kehittämiselle. (B, C, D ja E) 
 
4. Yhdyskuntarakenteen sosiaalisesti, taloudellisesti ja ym-
päristöllisesti kestävä kehittäminen, joka luo pohjan yritys-
toiminnan edellytyksille sekä asukkaiden viihtyisälle asumis-
ympäristölle. Kaupungin yhdyskuntarakennetta kehitetään 
perustuen osakeskuksiin ja niiden väliseen julkiseen liiken-
teeseen ja siten taataan koko kaupungin tasapainoinen 
kehitys ja maaseutualueiden toimintaedellytykset. (B, C ja D) 
 
5. Palvelujen tehokkuuden ja vaikuttavuuden kehittäminen, 
joka perustuu yhdistyvien kuntien tehokkaimpien toimintata-
pojen käyttöönottoon. Uuden kaupungin eri osissa asuvilla 
asukkailla tulee olla mahdollisuus saada samantasoiset 
palvelut. Lähipalvelujen tulee olla kohtuuetäisyydellä, vaikka 
se aiheuttaa kunnalle keskimääräistä korkeampia kustan-
nuksia. (A, B, C, D ja E) 
 
6. Asukkaiden osallistumisen ja vaikuttamisen lisääminen, 
koska niiden asukkaiden määrä, jotka osallistuvat suoraan 
kunnalliseen päätöksentekoon vähenee. Muutos edellyttää 
uusien vaikutuskanavien muodostamista. Osaltaan sitä on 
Nastolan aluejohtokunnan muodostaminen, mutta myös 
suoran vaikuttamisen välineiden lisääminen sekä hallintota-
pa, jossa asukkaiden kannanotot ja palautteet otetaan aidos-
ti päätöksissä ja linjauksissa huomioon. (A, B, C, D ja E) 
 
7. Kaupungin kehittäminen nuorten kaupunkina, joka tukee 
asuinympäristön ja elinkeinoelämän dynaamista ja kansain-
välistä kehittymistä sekä samalla asukasrakenteen kestä-
vyyttä. Tämä vaatii kaupungin kiinnostavuuden lisäämistä 
opiskelupaikkakuntana sekä nuorten näkökulman nykyistä 
aidompaa kuuntelemista sekä huomioonottamista päätök-
senteossa. Tällöin seudulta muuttaneet todennäköisemmin 
palaavat takaisin antamaan panoksensa kaupungin kehittä-
miseen. (A, B, C ja E) 
 
8. Kaupungin neuvotteluaseman valtakunnallinen vahvista-
minen, mikä tarkoittaa parempaa mahdollisuutta ajaa kes-
kuskaupunkina koko seudun ja sen asukkaiden etua mm. 
suhteessa valtioon ja metropolihallintoon. Tämän mahdollis-
taa kaupungin laajeneva asukaspohja. Onnistuminen edellyt-
tää kuitenkin sitä, että uusi Lahti seudun keskuskaupunkina 
toimii luottamuksellisessa ja tasapainoisessa yhteistyössä 
seudun muiden kuntien kanssa. Keskuskaupungilla on kes-
keinen ja rakentava rooli maakuntaliitoksessa ja muissa 
yhteistyöorganisaatioissa. (C ja D) 
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Strategian toteutus ja seuranta 
 
Strategian vision ja arvojen toteutuminen punnitaan jokapäi-
väisessä työssä ja tekemisessä. Se millä tavoin teemme työtä 
osana yhteisöä vaikuttaa ratkaisevasti strategian toteutumi-
seen. Jokainen on tärkeä tekijä polulla kohti strategian visio-
ta.   
 
Strategia toteutuu tietenkin myös käytännön toimenpiteillä, 
jotka kirjataan vuosittain talousarvioon toiminnallisina tavoit-
teina ja edelleen käyttösuunnitelmiin. Toiminnalliset tavoit-
teet johdetaan muutosohjelmien kautta strategian toiminta-
lupauksista. Talousarvioraportoinnin kautta voidaan arvioida 
organisaation onnistumista ja tuloksellisuutta strategian 
toteuttamisessa.  
 
Strategian vision ja yhdistymissopimuksen tavoitteiden toteu-
tumista seurataan strategisilla mittareilla, jotka on esitelty 
talousarviokirjan liitteissä. Strategiset mittarit kertovat kehi-
tyksen suunnasta. Mittareilla ei voida suoraan mitata organi-
saation tuloksellisuutta, sillä mittareiden toteutumiseen 
vaikuttavat myös kaupunkikonsernin ulkopuoliset tekijät. 
Strategisten mittareiden toteutumisesta raportoidaan tilin-
päätöksen yhteydessä.  
 
 

Nykytilan vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja 
uhat 
Yhdistymisvaltuusto kävi elokuussa 2015 seminaarissaan 
laajan keskustelun siitä mitkä tekijät vaikuttavat yhdistymis-
sopimuksen tavoitteiden saavuttamisen onnistumiseen.  
 
Oheiseen taulukkoon on koostettu strategiatyön aikana tun-
nistetut vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat. 
Strategiassa ja sen toteuttamisessa pyritään hyödyntämään 
vahvuudet ja mahdollisuudet, toimimaan heikkouksien kor-
jaamiseksi ja kääntämään uhat voitoksi.  
 
 

 

Vahvuudet 
 monipuolisuus (aito kaupunki ja aito maaseutu, elinkei-

norakenne, asuminen) 
 ympäristö laajasti ajateltuna ja vesi 
 liikuntamahdollisuudet ja kansainvälinen urheiluperinne 
 monimuotoinen kulttuuri- ja kaupunkielämä 
 ympäristö- ja muotoiluosaaminen 
 vahvat teolliset juuret ja yrittäjyys, erityispiirteenä vahva 

perheyrittäjyys   
 sijainti ja hyvä saavutettavuus sekä kansallisesti, että 

kansainvälisesti 
 asumisen pääkaupunkiseutua alhaisempi hinta 
 omaleimainen, riittävän pieni ja lähestyttävä, mutta sa-

malla riittävän suuri  

Heikkoudet 
 aidon vuoropuhelun puute oppilaitosten, elinkeinoelä-

män ja kaupungin välillä 
 ylpeyden puute omasta kaupungista, markkinointi 
 nuorten perheiden huomioiminen asuntotuotannossa ja 

kaavoituksessa voisi olla parempaa 
 ennakointi ja sitä kautta päätöksenteko/ priorisointi ei 

toimi parhaalla mahdollisella tavalla 
 liikkumisen turvallisuudessa ja sujuvuudessa (pyöräily, 

kävely) jonkin verran puutteita 

Mahdollisuudet 
 mahdollisuus olla innovaatioiden kokeilukaupunki 
 palvelujen tuottaminen ja kilpailukyvyn rakentaminen 

yhdessä koko kaupunkiyhteisön kanssa 
 erinomaiset mahdollisuudet tarjota liikunta-, matkailu- ja 

kulttuuripalveluita 
 maahanmuuttajien onnistunut kotouttaminen 
 olemassa olevan omaisuuden järkevä realisointi ja teho-

kas hyödyntäminen 
 sekä Lahdessa, että Nastolassa hyviä käytäntöjä, jotka 

pitää ottaa uudessa Lahdessa käyttöön 
 monta asemanseutua 

Uhat 
 työttömyyttä ei saada laskuun ja pahoinvointi ja kustan-

nukset lisääntyvät edelleen 
 emme kykene parantamaan tuottavuutta ja heikennäm-

me säästösyistä palveluita niin, että houkuttelevuus vä-
henee 

 koulupolusta pudonneet eivät löydä itselleen paikkaa 
 korkeakouluopetus lähtee Lahdesta ja koulutus ei vastaa 

tarvetta 
 eri toimijat ”poteroituvat” eivätkä toimi yhteistyössä 
 pessimismin kierre pahenee 
 emme pysty kehittämään johtamista vastaamaan tämän 

ajan tarpeita (mm. henkilöstön osallistaminen ja siiloajat-
telusta luopuminen) 

 väestön kasvu tyrehtyy 
 monikeskuksisuus aiheuttaa resurssien hajoamista 
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Talousarvion rakenne ja sitovuus  
Rakenne 
 
Kuntalain 110 §:ssä on säännökset talousarviosta ja talous-
suunnitelmasta. Talousarvion jakaantuminen käyttötalous- ja 
tuloslaskelmaosaan sekä investointi- ja rahoitusosaan tode-
taan kuntalaissa. Suomen Kuntaliitto sekä kirjanpitolauta-
kunnan kuntajaosto ovat antaneet suosituksia ja ohjeita 
talousarvion ja taloussuunnitelman tarkemmasta laatimises-
ta ja sisällöstä. Kaupungin taloussuunnitelma laaditaan 
vuosittain kolmivuotisena. Kaupunginvaltuusto hyväksyy sen 
talousarvion yhteydessä. Talousarviovuosi on taloussuunni-
telman ensimmäinen vuosi.  
 
Yleisessä osassa esitetään mm. Lahden kaupungin organi-
saatio, Lahti-konserni ja yhtiökohtaiset tavoitteet, katsaus 
kansantalouden ja kunnallistalouden kehitykseen, kaupungin 
taloudellisen tilanteen kehittymiseen sekä kerrotaan talous-
arvion painopistealueista. Lisäksi yleisestä osasta löytyvät 
talouden ja henkilöstön kehitysnäkymät. 
 
Strategiaosassa esitellään Lahden kaupungin strategia ja 
kaupungin kärkitoimenpiteet muutosohjelmittain. Talousarvi-
on toiminnalliset tavoitteet ovat toimenpiteitä, joilla muutos-
ohjelmien kärkitoimenpiteitä toteutetaan. Toimiala eli vastuu-
taho on ilmoitettu tavoitteen kohdalla.  
 
Käyttötalousosa sisältää toimialakohtaiset talousarviot esi-
tettynä sitovuustasolla. Toimialojen suunnitelmat sisältävät 
myös toiminnalliset tavoitteet. Toimialojen tuloslaskelmat 
sisältävät vastuualueiden toimintatulot ja -menot sekä suun-
nitelmapoistot. Tarvittavat tunnuslukutaulukot sekä talousar-
viovuoden että suunnitelmavuosien osalta on esitetty talous-
arvion liitteinä. 

 
 
Tuloslaskelmaosassa esitetään kaupungin kokonaistalouden 
keskeiset erät, jotka ovat varsinaisen toiminnan menot ja 
tulot, verotulot, valtionosuudet, rahoitustulot ja -menot, 
suunnitelman mukaiset poistot käyttöomaisuudesta sekä 
satunnaiset erät.  
 
Investointiosassa esitetään kaupungin investointimenot ja  
-tulot, jotka on ryhmitelty investointiryhmittäin ja hankekoh-
taisesti. 
 
Rahoitusosassa esitetään meno- ja tuloarvioina rahoitukseen 
liittyvät menot ja tulot kuten antolainat, niiden lyhennykset, 
ottolainat ja niiden lyhennykset. Rahoitusosa sisältää rahoi-
tuslaskelman. Sen tiedot kerätään tuloslaskelmaosan lisäksi 
investointi- ja rahoitusosasta. 
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! 
Sitovuus 
 
Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarviossa kaupungin 
toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Tavoitteiden lisäksi 
valtuustoon nähden sitoviksi voidaan määritellä määräraha, 
tuloarvio tai toimintakate.  
 
Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa talousarvioon brutto- tai 
nettomääräisenä, jolloin puhutaan bruttobudjetoidusta tai 
nettobudjetoidusta vastuualueesta. Kaupunginvaltuustoon 
nähden sitova erä on bruttobudjetoiduilla vastuualueella 
menojen yhteissumma (määräraha) ja nettobudjetoiduilla 
yksiköillä toimintakate eli toimintatulojen ja menojen erotus. 
Taseyksiköt laativat omat tuloslaskelma-, investointi- ja rahoi-
tusosat, joiden osalta sitovuus on tilikauden yli/-alijäämä.  

Sitovat erillisohjeet  
 

Nettoyksiköt: Nettobudjetoiduissa yksiköissä voi-
daan menoja lisätä vain jos menoa vastaava tulo-
ylitys on varmistettu. 

 

Määrärahamuutokset: Talousarviovuoden aikana 
ilmenevät määrärahojen ylityspaineet ja mahdolli-
suudet menojen alituksiin tai tulojen ylityksiin tulee tuoda esiin ta-
louden seurantaraportissa. Mahdolliset muutokset viedään kau-
punkitasoisesti valtuuston käsittelyyn. 
 

ICT-hankinnat: Tietojärjestelmähankinnoissa on noudatettava tie-
tohallintojohtajan ohjeita.  
 

Maksut ja taksat: Ellei lainsäädännöstä muuta johdu on maksujen 
ja taksojen määräytymisen yleisperiaatteena omakustannushin-
noittelu. Lisäksi valtuusto valtuuttaa kaupunginhallituksen anta-
maan maksuista ja taksoista tarkemmat ohjeet talousarvion toi-
meenpano-ohjeissa. 

 
 
 

KÄYTTÖTALOUSOSA SITOVATASO 

Kaupunginhallituksen toimiala  
Yleishallinto ja Konsernipalvelut vastuualueet yht. määräraha ja tuloarvio 
Elinvoima ja kilpailukykypalvelut toimintakate 
Tukityöllistäminen toimintakate 
Tarkastustoimi määräraha ja tuloarvio 
Varaus: Käyttömaisuuden myyntivoitot/-tappiot ei sitova 

  Taseyksiköt   
Lahden Tilakeskus tilikauden ylijäämä(alijäämä) 

ilman käyttöomaisuuden myyntivoittoja ja -tappioita 
Lahden Ateria tilikauden ylijäämä (alijäämä) 
Lahden Servio tilikauden ylijäämä (alijäämä) 
  Sosiaali- ja terveystoimiala  

Sosiaali- ja terveyspalvelut oma toiminta määräraha ja tuloarvio 
Sosiaali- ja perusterveydenhuollon ostopalvelut määräraha ja tuloarvio 
  
Sivistystoimiala  
Hallintopalvelut toimintakate 
Lasten ja nuorten kasvu määräraha ja tuloarvio 
Osaaminen ja tieto määräraha ja tuloarvio 
Wellamo-opisto toimintakate 
Liikunta ja kulttuuri  määräraha ja tuloarvio 
Kaupunginmuseo  toimintakate 
Kansainväliset urheilutapahtumat toimintakate 

Taseyksiköt  
Lahden kaupunginorkesteri tilikauden ylijäämä (alijäämä) 
Lahden kaupunginteatteri tilikauden ylijäämä (alijäämä) 

 
Tekninen ja ympäristötoimiala  
Hallintopalvelut toimintakate 
Maankäyttö ja aluehankkeet, Kaupunkiympäristö sekä 
Rakennus- ja ympäristövalvonta vastuualueet yht. 

määräraha ja tuloarvio 

Joukkoliikenne toimintakate 
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TULOSLASKELMAOSA SITOVATASO 
Lahden kaupungin tuloslaskelma  
Korkotulot ja -menot (ilman sisäisiä eriä) nettoarvio 
Muut rahoitustulot ja -menot nettoarvio 
  
RAHOITUSOSA SITOVATASO 
Lahden kaupungin rahoituslaskelma  
Antolainat nettoarvio 
Lainanotto ja lyhennykset (pitkäaikainen) nettoarvio 
  
INVESTOINTIOSA SITOVATASO 
Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat  
Kiinteä omaisuus Investointisuunnitelman menot 
Julkinen käyttöomaisuus  Investointisuunnitelman menot 
Irtain omaisuus Investointisuunnitelman menot 
Arvopaperit ja osuudet  Investointisuunnitelman menot 
Talonrakennusinvestoinnit Investointisuunnitelman menot 
  
Kaupunginhallitukseen nähden sitovat   
Kiinteistöjen ostot hankeryhmän menot 
Kaupunginhallituksen toimiala Irtaimen omaisuuden menot 
Sosiaali- ja terveystoimiala Irtaimen omaisuuden menot 
Sivistystoimiala Irtaimen omaisuuden menot 
Tekninen ja ympäristötoimiala Irtaimen omaisuuden menot 
Lahden Tilakeskus Irtaimen omaisuuden menot 
Lahden Ateria Irtaimen omaisuuden menot 
Lahden Servio Irtaimen omaisuuden menot 
Lahden kaupunginorkesteri Irtaimen omaisuuden menot 
Lahden kaupunginteatteri Irtaimen omaisuuden menot 

 
 
Taloutta ohjaavat kriteerit 
 
Yhdistymisavustuksen käyttö  
Yhdistymisavustusta kaupunki saa vuodelle 2018 saakka. 
Yhdistymisavustuksesta vuodelle 2017 kohdistuu 1,2 milj. 
euroa  ja  2018  vuodelle  1,2  milj.  euroa.  Yhdistymisavustuk-
sen käyttö päätetään kaupunginhallituksen käyttösuunnitel-
man yhteydessä. Yhdistymisavustuksen kohdistuksilla vah-
vistetaan Nastolan alueen ja koko uuden Lahden vetovoi-
maa, kaupungin elinkeinopolitiikkaa sekä panostetaan konk-
reettisiin työllisyystoimiin, toiminnan tehostamiseen ja henki-
löstön hyvinvointiin muutoksessa.  
 
Kaupungin myöntämät avustukset 
Toistuvaisavustukset; rinnastetaan ostopalveluihin, laaditaan 
anojan kanssa avustusehdot sisältävä puitesopimus. Haku-
aika on toukokuun loppuun mennessä. Toistuvaisavustuksen 
saajat määritellään vuosittain toimialan käyttösuunnitelmas-
sa. 
 
Toiminta-avustukset; myöntäjä julistaa yhdistyksille ja seuroil-
le myönnettävät avustukset vuosittain julkisesti haettavaksi. 
Saamisen ehtona on määräaikaan mennessä jätetty asian-
mukainen anomus.  
 
Tapahtuma-avustukset; yksittäisiin tapahtumiin ja maksuva-
pautusavustuksia kaupungin tila- ja aluevuokriin sekä henki-
lökuntakorvauksiin haetaan ilman haettavaksi julistamista 
ensisijaisesti asianomaiselta toimialalta. 
 

 
 
 
Hankinnan kriteerit 
Julkisella hankinnalla tarkoitetaan tavara-, palvelu- sekä 
rakennusurakkahankintoja, jotka tehdään organisaation 
ulkopuoliselta toimijalta. Hankinnan kilpailuttamiseksi on 
valittava hankinnan luonteeseen soveltuva, hankintalainsää-
dännön mukainen menettelytapa. Kynnysarvot ylittäviin han-
kintoihin sovelletaan hankintalakia (200/348) ja kynnysarvot 
alittaviin hankintoihin noudatetaan kaupungin omia hankin-
taohjeita.  
 
Irtaimen omaisuuden (aktivoinnin) kriteerit 
Yksittäinen hyödyke voidaan kirjata irtaimen omaisuuden 
hankinnaksi silloin, kun se tulee olemaan käytössä useam-
pana kuin kahtena tilikautena ja hankintahinta on vähintään 
10 000 euroa. 
 
Ensikertainen kalustus muodostaa poikkeuksen kriteeriin 
silloin, kun ensikertaiseen tai tilan uudelleen kalustukseen 
esim. luokkatilan tai sairaalan osaston kalustuksen uusimi-
sesta tai saneerauksen jälkeisestä kokonaiskalustuksesta 
muodostuu yhteensä yli 10 000 euron hankinta. Ensikertai-
sen kalustuksen hankintoihin ei kirjata talousarviovuonna 
kuluvia hyödykkeitä, kuten pientarvikkeita ja -laitteita, sekä 
vuode- tai muuta vaatteistoa, joiden hankinnat tulee suorit-
taa käyttötalouden määrärahoilla.  
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Sisäinen valvonta ja riskienhallinta  
kaupunkikonsernissa 
 
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on edistää 
kaupunkikonsernin toiminnan taloudellisuutta ja tehokkuut-
ta, varmistaa toiminnan ja talouden raportoinnin oikeellisuus 
ja tietojen luotettavuus, turvata resurssit, omaisuus, henki-
löstö ja toiminnan jatkuvuus sekä varmistaa lakien, päätös-
ten, sääntöjen ja johdon ohjeiden noudattaminen.  
 
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 18.1.2016 ohjeen riskienhal-
linnan ja sisäisen valvonnan järjestämisen periaatteista 
Lahden kaupunkikonsernissa. Kaupunginvaltuuston päätök-
sen mukaisesti kaupunginjohtaja, toimialajohtajat ja muut 
johtavat viranhaltijat vastaavat sisäisen valvonnan ja riskien-
hallinnan järjestämisestä ja tuloksellisuudesta koko kaupun-
gissa, taseyksiköissä ja toimialoittain sekä niiden vastuualu-
eilla. Sisäinen tarkastus selvittää ja arvioi konsernijohdolle 
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisuutta ja 
riittävyyttä. Kuntalaki edellyttää, että selonteko sisäisen 
valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä 
johtopäätöksistä tulee sisällyttää tilikaudelta laadittavaan 
toimintakertomukseen. 
 
Sisäinen valvonta on osa hyvää hallinto- ja johtamistapaa ja 
se koskee kaikkia kaupungin toimielimiä, johtoa ja esimies-
asemassa olevia. Kaupungin toiminnot on järjestettävä ja 
toimintaa johdettava niin, että organisaation kaikilla tasoilla 
ja kaikessa toiminnassa on riittävä sisäinen valvonta. Toimie-
lin ja sen alainen johtava viranhaltija vastaa johtamansa 
toiminnan sisäisestä valvonnasta. Sisäinen valvonta on joh-
tamis- ja hallintojärjestelmän osa, jonka avulla johto saa 
organisaation toimimaan haluamallaan tavalla ja joka tuottaa 
johdolle riittävästi tietoa organisaation tilasta ja aikaansaan-
noksista.  
 

 

 
 
Johdon vastuulla oleva riskienhallinta on osa sisäistä valvon-
taa ja sen tavoitteena on saada kohtuullinen varmuus kun-
nan strategisten, toiminnan ja talouden tavoitteiden saavut-
tamisesta sekä toiminnan jatkuvuudesta ja häiriöttömyydes-
tä. Riskienhallinnalla ennaltaehkäistään toiminnan jatkuvuut-
ta ja häiriöttömyyttä uhkaavia tapahtumia perustuen ydin-
toimintojen ja järjestelmien tunnistamiseen, hyväksyttävän 
riskitason määrittelyyn sekä riittävän riskien hallinnan mene-
telmien toimeenpanoon. Riskienhallintaa toteutetaan kaikilla 
organisaatiotasoilla sekä eri toiminnoissa ja prosesseissa 
että palvelutuottajille ulkoistetuissa palveluissa. Toiminnan 
jatkuvuus poikkeuksellisen vakavien riskien toteutuessa 
varmistetaan valmiussuunnitelmin ja muilla toiminnan jatku-
vuuteen ja häiriöttömyyteen pyrkivillä etukäteisvalmisteluilla. 
Riskienhallinta on olennainen osa Lahden kaupunkikonser-
nin jokapäiväistä johtamista. Se on osa toiminnan suunnitte-
lua ja tukee asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja talous-
arvion toteutumista. Kuntastrategian, toiminnan ja talouden 
sekä sisäisen valvonnan ja kokonaisvaltaisen riskienhallin-
nan tavoitteet tulisi yhdistää, jotta sisäinen valvonta ja ris-
kienhallinta eivät muodostu erillisiksi toiminnoiksi.  
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Käyttötalousosa 
 

 
Kaupunginhallituksen toimiala 
 toimialan vastuualueet 
 toimialan taseyksiköt 

 
Sosiaali- ja terveystoimiala 
 asiantuntijayksikkö 
 ostopalvelut 

 
Sivistystoimiala 
 toimialan vastuualueet 
 toimialan taseyksiköt 

 
Tekninen ja ympäristötoimiala 
 toimialan vastuualueet 
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Kaupunginhallituksen toimiala 
 
Tuloslaskelma sis. taseyksiköt TP 2015 TA+LTA:t 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 
Toimintatuotot 102 765 749 107 178 700 102 182 600 101 626 200 103 104 900 
   Myyntituotot 38 313 845 38 451 500 28 603 700 28 619 900 28 727 100 
   Maksutuotot 0 4 109 300 0 0 0 
   Tuet ja avustukset 4 040 358 4 674 900 3 238 500 3 441 700 2 157 200 
   Vuokratuotot 52 707 911 56 221 100 60 815 000 62 175 000 64 725 000 
   Muut toimintatuotot 7 703 634 3 721 900 9 525 400 7 389 600 7 495 600 
Toimintakulut 146 782 282 143 834 800 138 545 100 140 404 900 137 597 700 
   Henkilöstökulut 50 804 137 42 894 000 43 405 900 41 826 000 38 879 900 
   Palvelujen ostot 47 232 249 48 657 700 40 447 000 47 012 100 47 741 200 
   Aineet, tarvikkeet ja tavarat 11 336 350 13 505 300 13 409 800 13 528 100 13 587 400 
   Avustukset 22 104 775 21 911 400 21 583 100 20 817 700 20 099 700 
   Muut toimintakulut 15 304 772 16 866 400 19 699 300 17 221 000 17 289 500 
Toimintakate -43 514 676 -36 156 100 -35 862 500 -38 278 700 -33 992 800 
Poistot ja arvonalentumiset 22 694 363 22 397 800 20 533 600 20 975 400 22 375 400 
Tilikauden tulos -69 403 624 -62 353 900 -58 625 100 -62 533 100 -60 847 200 

 
Muutokset henkilöstökuluissa: sosiaali- ja terveystoimialan KuEL-eläkemenoperusteinen maksu +5,1 milj. euroa ja Lahden Tietotekniikan yhtiöittäminen -2,4 milj. 
euroa. 
 
 

Henkilöstösuunnitelma sis. taseyksiköt 2015 2016 2017 2018 2019 
Henkilöstömäärä 747 710 717 635 635 

vakinaiset 651 631 664 594 595 
määräaikaiset 96 79 49 41 40 
uudet perustettavat tehtävät 0 0 4 0 0 
muutos edellisvuoteen  -37 7 -82 0 

Henkilötyövuodet 673,0 630,0 589,8 583,5 582,5 
Palkkasumma ilman sivukuluja 21 501 655 22 862 000 20 414 920 20 482 800 20 396 550 

muutos edellisvuoteen  1 360 345 -2 447 080 67 880 -86 250 
 
Tuloslaskelmassa ja henkilöstösuunnitelmassa on mukana Yleishallinto, Konsernipalvelut, Elinvoima ja kilpailukykypalvelut, Tarkastustoimi, Lahden Tilakeskus, 
Lahden Ateria ja Lahden Servio. Lahden Tietotekniikka on vuoteen 2016 asti. 
 
Toimintaympäristö ja sen muutokset 
Kaupunginhallituksen toimialan päätöksentekoelimenä toimii 
kaupunginhallitus. Päätöksiä valmistellaan lisäksi elinvoima- 
ja työllisyysjaostoon sekä konserni- ja tilajaostoon. 

Kaupunginhallituksen toimialan muodostavat Yleishallinto, 
Konsernipalvelut, Elinvoima- ja kilpailukykypalvelut sekä 
tukipalveluita tuottavat taseyksiköt: Lahden Tilakeskus, Lah-
den Ateria ja Lahden Servio. Tarkastustoimi toimii itsenäise-
nä toimija osana kaupunginhallituksen toimialaa. Lisäksi 
toimialalle sisältyy tuloarvio käyttöomaisuuden myyntivoitois-
ta. 

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän perustamien 
1.1.2017 (Kv 27.6.2016 § 77) vaikuttaa laajasti toimialan 
toimintaan. Tehtäväkokonaisuuksia tullaan tarkastelemaan 
ja muuttamaan uuden toimintaympäristön mukaisiksi.   

Henkilöstösuunnitelma 
Kaupunginhallituksen toimialalla työskentelee vuoden 2017 
alussa yhteensä 613 vakituista henkilöä, joista Yleishallin-
nossa ja konsernipalveluissa 88, Elinvoima- ja kilpailukyky-
palveluissa 13, Tarkastustoimessa 2 ja taseyksiköissä yh-
teensä 510 henkilöä. Kuluvan vuoden alussa tehty organi-
saatiouudistus muutti yksiköiden henkilöstömääriä.   
 

Toimialan suurimpana muutoksena on Lahden Tietotekniikan 
henkilöstön siirtyminen liikkeenluovutuksella Calpro Oy:lle 
1.10.2016. Liikkeenluovutuksen tarkoituksena on varautua 
lähiaikojen maakunnallisiin ja valtakunnallisiin toimintaym-
päristön muutoksiin.  
 
Osaksi henkilöstöpalvelut vastuualuetta muodostetaan vuo-
den 2017 alussa HR-tiimi. Jatkossa tiimi hoitaa kaupunkita-
soisesti rekrytointi ja HR-tehtäviä. Tiimiin siirtyvät nykyiset 
kokoaikaiset SAP HR ammattikäyttäjät sivistys- sekä sosiaali- 
ja terveystoimialalta. Keskitettyyn palveluun sijoittuvat palve-
luesimies, rekrytointipäällikkö ja 10 ammattikäyttäjää. 
 
Henkilöstön laadullisessa kehittämisessä monialaisen osaa-
misen lisääminen on keskeisenä tavoitteena. Välineenä 
osaamisen lisäämisessä on mm. tehtäväkierto ja ammatilli-
nen lisäkoulutus. Työhyvinvoinnin osalta kehittämiskohteita 
ovat mm. ratkaisukeskeisyys, yhteistyötaidot ja palautteen 
antaminen. Uuden organisaation yksiköillä on myös tavoittei-
ta ryhmäytymisen suhteen. Taseyksiköiden henkilöstösuunni-
telmat löytyvät yksiköiden kohdalta. 
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Yleishallinto ja Konsernipalvelut vastuualueet yhteensä 
 
Sitova määräraha ja tuloarvio 
Määrärahat TP 2015 TA+LTA:t 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 
Menot 50 958 199 42 917 500 44 351 800 46 191 100 43 316 100 
Tulot 7 600 103 8 338 800 7 394 500 7 758 000 6 550 300 
Toimintakate 43 358 303 34 578 700 36 957 300 38 433 100 36 765 800 

 

1,2

18,0

6,2

26,4

Toimintatuotot 7,4 milj. € Toimintakulut 44,4 milj. €

Yleishallinto

Konsernipalvelut

 
Toiminnan kuvaus 
Yleishallinnon vastuualueen muodostavat kaupunginvaltuus-
to, kaupunginhallitus, konserni- ja tilajaosto sekä elinvoima- 
ja työllisyysjaosto. Lisäksi vastuualue sisältää kaupunginjoh-
tajan ja sisäisen tarkastuksen toiminnot. 
 
Kaupunginvaltuusto on kaupungin ylin toimielin, jonka vah-
vaa asemaa kuntalaki korostaa. Kaupunginhallitus vastaa 
hallinnosta ja taloudesta sekä valmistelee valtuustossa käsi-
teltävät asiat.  
 
Konsernipalvelut vastaa ja ohjeistaa ao. kokonaisuuksia:  
 kaupunginhallituksen ja valtuuston päätösvalmistelu 
 henkilöstö- ja taloushallinnon linjaukset  
 kaupungin tietohallinnon kokonaisarkkitehtuuri 
 konsernin omistajaohjaus 
 kaupunkitasoinen viestintä ja markkinointi 
 kehitys- ja lakipalvelut 

 
Konsernipalveluissa toimii henkilöstö-, kehitys- ja talouspal-
velujen vastuualueet ja palveluyksikköinä laki-, viestintä- ja 
hallintopalvelut sekä omistajaohjaus. 
 
Henkilöstöpalvelut vastaa kaupunkitasoisesta henkilöstöpoli-
tiikasta, työhyvinvoinnista, palvelussuhdeasioista, yhteistoi-
minnasta sekä osaamisen kehittämisestä. Uutena palveluna 
vastuualue tuottaa myös rekrytointi- ja HR-palveluita kaupun-
ginlaajuisesti. Vastuualue sisältää myös määrärahavaraukset 
pääluottamusmiesten ja työhyvinvointivaltuutettujen toimin-
toihin sekä kaupunkitasoisen työterveyshuollon palveluihin 

Kehityspalvelut huolehtii kaupungin tietohallinnosta, proses-
si- ja projektityön kehittämisestä sekä asiakasohjauksesta, 
joka sisältää Lahti-Pisteiden toiminnot ja kehittämisen.  

Talouspalveluissa hoidetaan kaupungin hankinta- ja rahoi-
tuspalvelut sekä taloussuunnittelu ja taloudenohjaus. Vas-
tuualue sisältää lisäksi kaupunkitasoiset määrärahat mm. 
vanhoihin eläkeisiin, toimialoille kohdentamattomiin KuEL-
eläkemenoperusteisiin maksuihin sekä kunnallisveron kan-
tokustannuksiin.  

 

Toimintaympäristö ja sen muutokset 
Yleishallintoon sisältyy määrärahat kevään kunnallisvaaleja 
varten, maksuosuus pelastuslaitoksen toimintaan (10,0 milj. 
euroa), sekä vahinkorahastosääntöjen (säädöskokoelma 
2016/8) mukaisen 50 000 euron varauksen, josta voidaan 
korvata kaupungin omaan tai vastuulla olevaan omaisuuteen 
kohdistuvia vahinkoja. 
 
Kaupunginhallituksen myöntämistä avustuksista (0,9 milj. 
euroa) päätetään käyttösuunnitelman hyväksymisen yhtey-
dessä.  
 
Konsernipalveluissa koordinoidaan ja seurataan Yleishallin-
toon varatun kuntien yhdistymisavustuksen käyttöä. Yhdis-
tymisavustus on budjetoitu taloussuunnitelmassa menoihin 
ja tuloihin seuraavasti: 2016 vuonna 1,6 milj. euroa, 2017 
vuonna 1,2 milj. euroa ja 2018 vuonna 1,2 milj. euroa ja sen 
käytöstä on säädetty kuntien yhdistymissopimuksessa. 
 
Konsernipalvelujen toiminnassa on otettu käyttöön yhdisty-
misen valmistelussa esiin nostetusta parhaista käytännöistä 
seuraavat: 
 henkilöstöpoliittiset linjaukset, palkitseminen, yhteistoimin-
ta ja varhainen tuki  

 päätösten ennakkovaikutusten arvioinnin kehittäminen  
 prosessi- ja arviointityön kehittäminen  
 projektimallin käyttöönotto ja kehittäminen 
 toimialakohtaisten viitearkkitehtuurien laadinta 
 perustiedon hallinnan kehittäminen 
 tietopalvelu otetaan osaksi jokaisen työnkuvaa 

 
Lisäksi noudatetaan taloudellisuutta ja etsitään uusia entistä 
tehokkaampia toimintatapoja.  
 
Toiminnan painopistealueet 
Yleishallinnon ja konsernipalvelujen toiminta keskittyy suun-
nitelmakaudella uuden strategian toteuttamiseen ja muutos-
ten hallittuun läpivientiin toiminnallisten tavoitteiden avulla. 
Lisäksi tuetaan tukipalvelujen yhtiöittämistavoitteita.   
 

Painopisteitä ovat: 
 strategian, toiminnan ja talouden kytkeminen yhteen 
 johtamisen ja päätöksenteon kehittäminen sekä oman 
toiminnan kehittäminen auditointi- ja asiakaspalautteen 
avulla 

 konsernin muutossuunnitelmien toteuttaminen, taseyksi-
köiden yhtiöittämisen tukeminen muuttuvassa toimintaken-
tässä 

 kaupungin palveluohjelmatyön käynnistäminen ja palvelu-
järjestelmän kehittäminen ja hallinta sekä sähköisten pal-
velujen lisääminen 

 palvelutarpeen arviointi ja asiakastyytyväisyyden edistämi-
nen 

 
 
 

Toimintaa kuvaava mittari 2015 tavoite 2016 tavoite 2017 
Talous:    

Kustannus/asukas 429 € 362 € 368 € 
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Elinvoima ja kilpailukykypalvelut 
 
Sitova toimintakate 
Määrärahat TP 2015 TA+LTA:t 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 
Menot 7 290 539 8 367 900 8 052 400 8 611 600 8 784 000 
Tulot 10 000 300 000 300 000 300 000 309 000 
Toimintakate 7 280 539 8 067 900 7 752 400 8 311 600 8 475 000 

 
 
Toiminnan kuvaus 
Elinvoima- ja kilpailukykypalvelujen kokonaisuudella ediste-
tään kaupungin strategian, kilpailukyky- ja elinkeinostrategi-
an, Smart & Clean säätiön sekä Pohjoisen kasvukäytäväso-
pimuksen mukaisen toiminnan toteutumista. Kokonaisuu-
teen sisältyvät elinkeinoyhtiöiden, korkeakoulutoiminnan 
sekä Nastolan aluetoimikunnan määrärahavaraukset. 
 
Lisäksi tuetaan strategisesti merkittävää kehittämistoimintaa 
sekä osarahoitetaan Lahdessa toteutettavia hankkeita. Vas-
tuualueen tavoitteita toteutetaan omana toimintana sekä 
merkittävässä määrin kehitysyhtiöiden ja kumppanuuksien 
avulla. Nastolan aluejohtokunta on yhdistymisen jälkeen 
vuoden 2016 alussa toimintansa aloittanut uusi toimielin. 
 
Toimintaympäristö ja sen muutokset 
Suomen taloustilanne jatkuu edelleen vaikeana. Lahden 
seudulla on kuitenkin havaittavissa tiettyjä positiivisia signaa-
leita, jotka näkyvät mm. matkailutulon lisääntymisenä, hiu-
kan parantuneena työllisyystilanteena, käynnistyneinä yksi-
tyisinä investointeina sekä useiden merkittävien veturiyritys-
ten myönteisenä kehityksenä.  
 
Työllisyyden osalta on kuitenkin todettava, että pitkäaikais-
työttömyys on Lahdessa korkealla tasolla. Uusien yritysten 
perustaminen on yhä vähäistä. 
 
Lähivuosina Suomen alueellinen kehitys tulee edelleen yhä 
voimakkaammin keskittymään pääkaupunkiseudulle ja mui-
hin kasvukeskuksiin sekä niiden välisille ns. kasvukäytäville. 
Näistä käytävistä muodostuu yhä vahvemmin paitsi liikenne-
väyliä myös yhtenäisiä asumis- ja työpaikkavyöhykkeitä. 
Korkeasti koulutetun työvoiman saatavuuden ja sitä kautta 
alueen vetovoimaisuuden merkitys yritysten sijainnin kannal-
ta kasvaa. Lahden seudun näkökulmasta alueen edut yritys-
ympäristönä – erityisesti sijainti yhdellä Suomen kasvukäytä-
vistä sekä kustannustehokkuus – korostuvat. Tarjolla olevan 
koulutuksen laatu ja kattavuus sekä yritysten ja oppilaitosten 
välinen tiivis vuorovaikutus ovat yhä keskeisempiä seudun 
kilpailukyky- ja vetovoimatekijöitä. Alueen vetovoiman lisään-
tyminen koulutetun työvoiman silmissä on avainkysymys sen 
tulevan kehityksen kannalta.  
 
Yliopistojen toimintaympäristö elää murrosvaihetta kiristyvän 
kilpailun keskellä. Samalla yliopistot kohtaavat yhä suurem-
pia poliittisia ja yhteiskunnallisia vaatimuksia. Koulutuksen 
olisi vastattava nykyistä paremmin vaikeasti ennakoitaviin 
tulevaisuuden osaamis- ja työelämätarpeisiin. Vaikuttavuutta 
ja ratkaisuja elinkeinoelämän ja muun yhteiskunnan haastei-
siin vaaditaan entistä vahvemmin. 
 
Toiminnan painopistealueet 
Elinvoima- ja kilpailukykypalvelujen toiminnan pääpaino 
vuonna 2017 on edelleen parantaa kaupunkikonsernin elin-
keinomyönteisyyttä sekä lisätä vuorovaikutusta kaupungin eri 
toimijoiden välillä. Tavoite on myös edelleen hyödyntää kan-
sallisten kärki- ja kokeiluhankkeiden tuomia kehitysmahdolli-
suuksia ja edistää kaupungin elinvoiman kasvattamista 

muun muassa tehostamalla yhteistyötä metropolialueen 
toimijoiden kanssa, hanketoimenpitein sekä osoittamalla 
rahoitusta kaupunkikehitykseen kytkeytyville tahoille erityi-
sesti elinkeinomyönteisyyden ja kaupunkimarkkinoinnin 
näkökulmasta. Yhtenä tärkeänä kehittämisen painopisteenä 
nähdään kaupungin hankinnat.  
 
Kuntaliitossopimukseen perustuen perustettiin vuonna 2016 
Nastolan aluejohtokunta, jolle on osoitettu oma budjetti sekä 
henkilöstöresurssi. Aluejohtokunta jatkaa työtään nastola-
laisten osallisuuden vahvistamisessa kaupungin kehittämi-
sessä sekä paikallisen elinvoiman lisäämisessä. 
 
LADEC  Oy:n  vuoden  2017  keskeisenä  painopisteenä  on  
kuluvana vuonna käynnistettyjen yhteistyöavausten käytän-
töön vieminen ja skaalaus uuden kilpailukykystrategian lin-
jausten pohjalta.  
Toiminnan neljä temaattista painotusta ovat: 
 yritysten uusiutumisen edistäminen,  
 uuden yrittäjyyden synnyttäminen ja kasvun generointi, 
 alueen investointiprojektien kehittäminen paikallisten 
yritysten referenssiympäristöinä ja näiden hyödyntäminen 
sijoittumispalvelujen osalta sekä  

 palvelujen kehittäminen helppouden ja joustavuuden peri-
aatteilla.  
 

Temaattiset painopisteet kytkeytyvät kaupungin strategian 
toimintalupauskokonaisuuteen C: Vahvistamme teoilla kilpai-
lukykyä ja huolehdimme ympäristöstä. LADEC:in toimenpitei-
den seuranta tapahtuu yhtiön toimintasuunnitelman mukai-
sesti. 
 
 
Lahti Region Oy:n toimenpidelinjauksia suunnittelukaudelle 
2017—2019 ovat:  
 Seudun kilpailukykystrategian mukaisen matkailu- ja tapah-
tumastrategian jalkauttaminen toimenpiteiksi, 

 kustannustehokkaan, näkyvän ja laadukkaan kansainväli-
sen ja kansallisen markkinoinnin ja myynnin vahvistaminen, 
palvelujen muotoilu, katkeamaton palveluketju sekä jatkuva 
palveluiden digitaaliseen muotoon saattaminen, 

 matkailun ja tapahtumiin liittyvän infran kehitystyön jatka-
minen sisältäen mm. sataman, urheilukeskuksen alueen 
liikunta-, kulttuuri- ja matkailualueen,  

 matkailua tukevan kaavoituksen varmistaminen,  
 uusien, modernien palvelu, matkailu- ja tapahtumaosaajien 
jatkuva kouluttaminen (LAMK, Salpaus) ja sitominen vah-
vasti kansainvälistymiseen sekä matkailuun ja tapahtumiin 
liittyvään yritystoimintaan, 

 uusien yritysten ja osaajien houkuttelu Lahteen (matkai-
lu/tapahtumat), joka on samalla uusien asukkaiden houkut-
telua Lahteen. 

Lahti Region Oy:n toimenpiteiden seuranta tapahtuu yhtiön 
toimintasuunnitelman mukaisesti. 
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Yliopistokampus 
Helsingin yliopisto edistää toiminnallaan Lahden kaupungin 
strategiaa monin eri toimenpitein. Keskeisiä tavoitteita 
2017—2020 ovat: 
 monitieteisyys,  
 kahden professuurin käynnistäminen eläköityvien tilalle,  
 Social Science Centerin toiminnan käynnistämiseen osallis-
tuminen ja sosiaaligerontologian professuurin jatkaminen,  

 HY-LUT-kumppanuuden vahvistaminen,  
 opetusyhteistyön HY-LUT-LAMK vakiinnuttaminen sekä 
 erillisvalinnan sisäänottokriteerien laatiminen siten, että 
Lahteen voidaan valita maisteriopintoihin omat opiskelijat. 

 
Lisäksi tavoitteena on: 
 osallistuminen Avoimen yliopiston kandidaattipolun suunnit-
teluun ja toteuttamiseen, 

 yritysyhteistyön ja yrittäjyyden toimintamallien kokeilut, 
kehittäminen ja vakiinnuttaminen,  

 LUMA-toiminnan vakiinnuttaminen ja toiminnan ulottaminen 
laajasti alueen eri asteiden kouluihin;  

 tiedeluokan rakentaminen sekä  
 uusien projektien käynnistäminen Aalto-yliopiston kanssa.  

 
Tavoitteena on ylläpitää ja kehittää Helsingin yliopiston läsnä-
oloa Lahdessa yliopiston ja Lahden kaupungin strategisten ja 
toiminnallisten tavoitteiden mukaisesti.  
 

LUT Lahti keskittyy ja panostaa: käytäntölähtöisen innovaatio-
toiminnan tutkimukseen, kehittämiseen ja opetukseen, yrittä-
jyystutkimukseen ja opetukseen sekä kehittää ja edelleen 
vahvistaa kestävyystutkimuksen alan toimintaa Lahdessa.  
Toimenpiteitä ovat: 
 innovaatio- ja kestävyystutkimuksen osaamisalueiden sy-
nergian kasvattaminen ja vahvistaminen,  

 yrittäjyystutkimuksen aseman ja resurssien vahvistaminen 
nykyisestään,  

 yksikön kansainvälisen toiminnan vahvistaminen 
 
Lisäksi toimenpiteenä jatketaan valmisteluja LUTin Lahden 
toiminnan sijoittumiseksi Niemeen ja kestävyystutkimuksen 
osaamisalan toiminnan kehittämistä. Myös koulutusyhteistyö-
tä Helsingin yliopiston kanssa kehitetään osana yliopistojen 
laajempaa yhteistyön tiivistymistä ja yhteistyötä LAMK:n kans-
sa kehitetään TKI-toiminnassa erityisesti kestävyystutkimuk-
sen ja yrittäjyyden osa-alueella. 
 
Lahden korkeakoulukirjasto kytkeytyy Lahden kaupungin 
strategisiin tavoitteisiin kehittämällä palvelujen tehokkuutta ja 
vaikuttavuutta, lisäämällä asukkaiden osallistumisen ja vai-
kuttamisen mahdollisuuksia, kehittämällä kaupunkia nuorten 
kaupunkina (houkuttelevuus opiskelijoille). Lisäksi korkeakou-
lukirjasto edistää kansainvälistä näkyvyyttä ja kansainvälistä 
toimintakulttuuria, yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa sekä 
kokeiluja keskustassa yhdessä yrittäjien ja oppilaitosten 
kanssa. Korkeakoulukirjaston toimintakonsepti uudistetaan 
vuonna 2017. 

 
 
Toimintaa kuvaava mittari 2015 tavoite 2016 tavoite 2017 
Talous:    

Kustannus/asukas 57 € 69 € 70 € 
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Elinvoima ja kilpailukykypalvelut, Tukityöllistäminen 
 
Sitova toimintakate 
Määrärahat TP 2015 TA+LTA:t 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 
Menot 24 894 072 25 211 100 21 234 200 20 714 600 20 486 400 
Tulot 2 190 752 1 463 200 1 080 400 908 300 850 500 
Toimintakate 22 703 320 23 747 900 20 153 800 19 806 300 19 635 900 

 
 
Toiminnan kuvaus 
Työllisyystoimilla edistetään pitkään työttömänä olleiden 
työnhakijoiden sekä syrjäytymisvaarassa olevien nuorten 
työmarkkinakelpoisuutta sekä sijoittumista koulutukseen ja 
avoimille työmarkkinoille erilaisten joustavien asiakaslähtöis-
ten tukitoimien avulla. 
 
Toimintaympäristö ja sen muutokset 
Työllisyystilanteen suurin haaste on korkealle tasolle vakiin-
tunut pitkäaikaistyöttömyys sekä työttömyyden epäedullinen 
rakenne. Pitkään jatkunut talouden alavire ja valtion toi-
met ovat merkittävästi lisänneet kuntien vastuita työllisyy-
denhoidosta. Määräraha-arvioissa epävarmuutta tuovat 
todennäköiset valtionosuuksien leikkaukset sekä valtion 
tiukentuvat työllisyyslinjaukset. 
 

Toiminnan painopistealueet 
Lahden kaupungin työllisyystoimia kohdistetaan nuoriso-, 
pitkäaikais- ja rakennetyöttömyyden ennaltaehkäisyyn ja 
vähentämiseen. 
 
Kärkihankkeita ovat nuorisotakuun toteuttaminen yhteistyös-
sä koulutusorganisaatioiden ja elinkeinoelämän kanssa sekä 
pitkäaikaistyöttömyyden torjunta. 
 
Tässä yhteydessä kiinnitetään erityistä huomiota toiminta-
prosessien tehostamiseen tiiviissä yhteistyössä perustetta-
van Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän sekä TE-
hallinnon kanssa. Työllisyystoimissa painotetaan vaikutta-
vuutta, asiakaslähtöisyyttä ja työnhakija-asiakasta tukevaa 
työhönvalmennusta matkalla kohti avoimia työmarkkinoita. 
 

 
Toimintaa kuvaava mittari 2015 tavoite 2016 tavoite 2017 
Talous:    

Kustannus/asukas 210 € 201 € 199 € 
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Tarkastustoimi 
 
Sitova määräraha ja tuloarvio 
Määrärahat TP 2015 TA+LTA:t 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 
Menot 345 063 424 400 418 400 428 100 436 000 
Tulot 0 0 0 0 0 
Toimintakate 345 063 424 400 418 400 428 100 436 000 

 
 

Toimintaympäristö ja sen muutokset 
Lahden kaupungin ulkoisesta tarkastuksesta vastaavat tar-
kastuslautakunta ja sen alaisuudessa toimiva tarkastustoi-
misto sekä tilintarkastaja. Niiden toiminta on kaupungin 
muusta organisaatiosta ja johdosta riippumatonta, mikä on 
huomioitu myös uudessa kuntalaissa (410/2015). Sen mu-
kaan tarkastuslautakunta valmistelee kaupunginhallitukselle 
esityksen tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksik-
si sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi. Kaupungin-
hallitus voi poiketa tarkastuslautakunnan esityksistä vain 
kaupungin hallintosäännön ja talousarvioesityksen yhteenso-
vittamiseen liittyvästä perustellusta syystä. 
 
Uuden kuntalain mukaan tarkastuslautakunta valvoo kunta-
lain 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoitusvelvollisuu-
den noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedok-
si. Kuntalain 147 §:n siirtymäsäännöksen mukaan säännös-
tä sovelletaan vuonna 2017 valittavan valtuuston toimikau-
den alusta lukien. 
 
Toiminnan painopistealueet 
Tarkastuslautakunnan toiminta perustuu kuntalakiin, Lahden 
kaupungin hallintosääntöön ja sen ulkoista tarkastusta kos-
keviin erillissääntöihin. Tarkastuslautakunta antaa vuosittain 
arviointikertomuksen, jossa arvioidaan valtuuston asetta-
mien toiminnallisten tavoitteiden toteutumista sekä hallinnon 

toiminnan tarkoituksenmukaisuutta. Lautakunta voi tarvitta-
essa antaa erillisraportteja yksittäisistä asioista. Valtuusto-
kauden aikana käydään läpi kaikkien toimialojen ja yksiköi-
den keskeisimmät toiminnot. 
 
Tarkastuslautakunnan on myös huolehdittava kunnan ja sen 
tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Tarkas-
tuslautakunta tekee esityksen tilintarkastajan valinnasta ja 
tytäryhteisöjen tilintarkastajien nimeämisestä. Kuntalain 
122 §:n mukaan kunnan tytäryhteisön tilintarkastajaksi on 
valittava kunnan tilintarkastusyhteisö, jollei tästä poikkeami-
seen ole perusteltua tarkastuksen järjestämiseen liittyvää 
syytä. 
 
Tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa julkishallinnon hyvän 
tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, 
kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastajan arvioitu työpanos 
lakisääteisen tilintarkastuksen suorittamiseksi on 50—60 
päivää vuodessa. Päivien määrässä on huomioitu uuden 
hyvinvointikuntayhtymän toiminnan aloittaminen vuoden 
2017 alussa. 
 
Tarkastuslautakunta jatkaa yhteistyötä suurten kaupunkien 
tarkastuslautakuntien kanssa. 
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Määrärahavaraus (ei sitova):  
Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot 
 
Ei valtuustoon nähden sitova 
Määrärahat TP 2015 TA+LTA:t 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 
Menot 839 373 100 000 0 0 0 
Tulot 2 537 317 2 775 000 4 042 000 1 920 000 2 000 000 
Toimintakate -1 697 944 -2 675 000 -4 042 000 -1 920 000 -2 000 000 

 
Toiminnan kuvaus 
Tehtäväalueelle on budjetoitu meno- ja tuloarviot käyttö-
omaisuuden myyntivoittoihin ja-tappioihin (ei KV sitova). 
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Lahden Tilakeskus 
 
Sitova tilikauden ylijäämä (alijäämä) ilman käyttöomaisuuden myyntivoittoja ja –tappioita 
TULOSLASKELMA TP 2015 TA+LTA:t 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 
Liikevaihto 53 428 497 56 390 400 61 200 000 62 560 000 65 110 000 
Valmistus omaan käyttöön 502 065 500 000 500 000 500 000 500 000 
Liiketoiminnan muut tuotot 440 782 550 000 550 000 550 000 550 000 
Materiaalit ja palvelut 18 248 493 20 299 500 21 212 600 21 213 600 21 238 500 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 5 748 447 7 154 000 7 694 600 7 695 600 7 720 500 
Palvelujen ostot 12 500 046 13 145 500 13 518 000 13 518 000 13 518 000 

Henkilöstökulut 2 621 366 2 978 700 2 839 600 2 812 400 2 798 000 
Poistot ja arvonalentumiset 20 112 293 20 764 000 20 400 000 20 900 000 22 300 000 
  Suunnitelman mukaiset poistot 20 112 293 20 764 000 20 400 000 20 900 000 22 300 000 
Liiketoiminnan muut kulut 8 434 780 8 523 000 12 854 000 12 854 000 12 854 000 
Liikeylijäämä (alijäämä) 4 954 412 4 875 200 4 943 800 5 830 000 6 969 500 
Rahoitustuotot ja -kulut -3 130 525 -3 674 000 -2 229 000 -3 279 000 -4 479 000 

Korkotuotot 0 0 0 0 0 
Muut rahoitustuotot 6 929 21 000 21 000 21 000 21 000 
Kunnalle/kuntayhtymälle maksetut korkokulut 2 757 751 3 695 000 2 250 000 3 300 000 4 500 000 
Muut rahoituskulut 379 703 0 0 0 0 

Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä 1 823 887 1 201 200 2 714 800 2 551 000 2 490 500 
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 1 823 887 1 201 200 2 714 800 2 551 000 2 490 500 

Poistoeron lisäys tai vähennys 306 253 125 000 85 000 85 000 85 000 
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 2 130 140 1 326 200 2 799 800 2 636 000 2 575 500 

Käyttöomaisuuden myynti (ei sitova) 358 871 500 000 500 000 500 000 500 000 
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 771 269 826 200 2 299 800 2 136 000 2 075 500 

             
     RAHOITUSLASKELMA TP 2015 TA+LTA:t 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 

Toiminnan rahavirta 21 577 308 21 465 200 22 614 800 22 951 000 24 290 500 
Liikeyli-/alijäämä 4 954 412 4 875 200 4 943 800 5 830 000 6 969 500 
Poistot ja arvonalentumiset 20 112 293 20 764 000 20 400 000 20 900 000 22 300 000 
Rahoitustuotot ja -kulut -3 130 525 -3 674 000 -2 229 000 -3 279 000 -4 479 000 

Satunnaiset erät 
  

  
  Tulorahoituksen korjauserät -358 871 -500 000 -500 000 -500 000 -500 000 

Investointien rahavirta -35 670 198 -30 659 000 -42 680 000 -51 819 000 -58 661 000 
Investointimenot -40 865 811 -32 219 000 -44 230 000 -53 539 000 -60 201 000 
Rahoitusosuudet investointimenoihin 4 191 153 60 000 50 000 220 000 40 000 

     Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 1 004 460 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

   
  

  Toiminnan ja investointien rahavirta -14 092 890 -9 193 800 -20 065 200 -28 868 000 -34 370 500 

   
  

  Rahoituksen rahavirta 
  

  
  Lainakannan muutokset 12 126 925 16 033 800 20 065 200 28 868 000 34 370 500 

Pitkäaikaisten lainojen muutokset 13 550 000 16 033 800 20 065 200 28 868 000 34 370 500 

   
  

  Oman pääoman muutokset 0 0 0 0 0 

   
  

  Muut maksuvalmiuden muutokset 2 464 078 0 0 0 0 
Rahoituksen rahavirta 14 591 003 16 033 800 20 065 200 28 868 000 34 370 500 
Rahavarojen muutos 498 113 6 840 000 0 0 0 
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Toiminnan kuvaus 
Lahden Tilakeskuksen tehtävänä on huolehtia kaupungin 
omistamasta toimitilakannasta, sen teknisestä kunnosta ja 
arvosta, tuottavuudesta, tehokkaasta käytöstä ja kehittämi-
sestä sekä asiakaslähtöisesti järjestää kaupunkiorganisaa-
tiolle sen palvelutuotannon tarpeisiin käytettävyydeltään 
tarkoituksenmukaiset toimitilat ja niihin sovitut kiinteistöpal-
velut. Kaupungin konsernitasoisen omistajapolitiikan ja  
-ohjauksen toteutuminen edellyttää valmistelutehtäviä, joista 
tilahallinnon osalta vastaa tilakeskuksen johto. 
 
Toimintaympäristö ja sen muutokset 
Lahden ja Nastolan yhdistymisen mukanaan tuomat muutos- 
ja kehittämistarpeet ovat merkittävimpiä haasteita toimitila-
hallinnon toiminnan kannalta lähivuosien aikana. Toimitiloi-
hin liittyvät palvelutarpeet johdetaan uuden kaupungin stra-
tegisista linjauksista toimialoille asetettavien palveluodotus-
ten kautta. Keskeistä tässä on kaupungin kehittyvä palve-
luohjelma ja palveluverkkorakenne ja sen mukanaan tuomat 
vaatimukset toimitilakannan käytön tehostamiselle. Kasva-
neiden investointitarpeiden vastapainoksi tarvitaan kaupun-
gin taloudenhallintaan liittyviä tehostamisponnisteluja sekä 
toimialojen ja toimintayksiköiden välisen yhteistoiminnan 
kehittämistä. 
 
Vaiheittain toteutuva sote-uudistus haastaa osapuolia kehit-
tämään uusia toimivia yhteistyömuotoja. Toiminnassa ja 
kehittämistyössä hyödynnetään yhdistyvien kuntien ja yhteis-
työkumppaneiden organisaatioissa olevaa ammattiosaamista 
ja paikallistuntemusta. 
 
Käytännön  syistä  vuoden  2016  sisäiset  vuokrat  ovat  perus-
tuneet molempien yhdistyneiden kuntien omiin järjestelmiin. 
Vuoden 2017 alusta lukien toimitilojen sisäisen vuokran 
osalta noudatetaan yhtenäisiä määrittämisperusteita (mm. 
maanvuokran osalta). 
 
Tilakeskuksen tulosta rasittava sisäinen korko (pääomakus-
tannusten osalta) on ollut vuodesta 2014 alkaen, yksi pro-
sentti vuosittain, aiemman kolmen prosentin sijasta. Perus-
teena koron alentamiselle on pidetty korkeita väistötilakus-
tannuksia ja ns. imagorakennusten vajaatuottoisuutta, jotka 
rasittavat tilakeskuksen taloutta myös tästä eteenpäin. Sisäi-
sen koron alhaisena pitämiselle on siis edelleen olemassa 
tarve, ja markkinakorkojen pysytellessä matalina, myös mah-
dollisuus. Taloussuunnitelmakaudella sisäisen koron tasoksi 
on sovittu: vuoden 2017 osalta 0,75 prosenttia, 2018 osalta 
yksi prosentti ja 2019 osalta 1,25 prosenttia. Korkokulun 
madaltamisella on voitu kompensoida muuta kustannusta-
son nousua siten, että sisäisen vuokran tasokorotuksesta on 
luovuttu vuonna 2017. 
 
Valtakunnallista sote-uudistusta ennakoivan Päijät-Hämeen 
hyvinvointikuntayhtymän käynnistyminen vuoden 2017 alus-
ta alkaen ei välttämättä aiheuta merkittäviä muutoksia niihin 
käytäntöihin, joilla tiloja on tähän saakka luovutettu kaupun-
gin sisäisesti sote-toimintoihin. Kaupungin (vanhan Lahden) 
omistamista tiloista solmitut vuokrasopimukset uudistettiin 
sosiaali- ja terveystoimialan kanssa keväällä 2015. Hyvin-
vointiyhtymän ja sen osakaskuntien välisissä vuokrasuhteis-
sa tullaan noudattamaan yhtenäisiä sopimus- ja vuokran-
määrityskäytäntöjä. Entisen Nastolan kunnan alueella sote-
palveluita tarjonneen Peruspalvelukeskus Aava liikelaitoksen 
toiminta siirtyy Lahden osalta hyvinvointikuntayhtymän hoi-
dettavaksi vuoden 2017 alusta lukien, josta alkaen sote-
palvelujen toimitiloja koskevat vuokrasopimukset siirretään 
tai solmitaan tilojen omistajien ja hyvinvointikuntayhtymän 
kesken voimassa oleviksi. 

 
Toiminnan painopistealueet 
Toimitilahallinnon toimintaan kuuluvat keskeisesti omaisuu-
denhoitajan ja palveluntuottajan roolit. Investoinnit toimitila-
kantaan ovat taloudellisesti pitkäaikaisvaikutteisia. Investoin-
teja tehdään vain kaupungin toiminnan ja vetovoiman kan-
nalta välttämättömään tarpeeseen pyrkien toimitiloista ai-
heutuvien pääomakulujen ja käyttötalouskustannusten opti-
mointiin. Näkökulma on kaupunkikonsernitasoinen. Opti-
mointi merkitsee myös tarvetta kiinteistökannan jatkuvasti 
oikea-aikaiseen kunnossapitoon, jota tukee oikeantasoinen 
vuokratulorahoitus. Vuokran vastineeksi käyttäjille tulee 
voida tarjota tilojen käyttötarkoituksen mukainen turvallinen, 
terveellinen ja viihtyisä työympäristö. 
 
Kaupungin palvelutoiminnan kannalta tarpeettomaksi käy-
västä tilakannasta pyritään määrätietoisesti luopumaan. 
Tällä tavoin kaupungin rakennusomaisuuteen sitoutunutta 
pääomaa voidaan vapauttaa muuhun käyttöön, kohdistaa 
käyttötalousmenoja tehokkaasti hyödynnettävään osaan 
tilakannasta sekä vapauttaa kaavoitettuja tontteja arvok-
kaampaan käyttöön. 
 
Kaupungin palvelurakennetta ja palveluverkkoa koskevien 
päätösten jälkeen toimitilakannan luokittelutyö (salkutus) 
saatetaan ajan tasalle ja johdetaan siitä esitykset tilakannan 
rakennetta parantaviksi toimenpiteiksi. Työhön kytketty kau-
punkikonsernin toimitilahallintoa ohjaava toimitilaohjelma 
otetaan käyttöön. 
 
Investointien ohjelmoinnissa haasteita 
Kaupungin talouteen ja muihinkin resursseihin kohdistuva 
investointipaine on korkeampi kuin koskaan aiemmin. Osaan 
tarpeellisista investoinneista kohdistuu aikatauluepävar-
muutta (valitusprosessit, purkuluvat). Investointeja joudutaan 
rytmittämään pidemmälle aikajanalle kuin mihin toimitiloihin 
kohdistuvat toiminnalliset tarpeet ja rakennusten tekninen 
kunto antaisivat aihetta. Vuoden 2015 lopulla hyväksyttyä 
suunnitelmaa keskusta-alueen koulu- ja päiväkotiverkosta on 
joiltakin osin täsmennettävä alkuvuoden 2017 aikana, koska 
hankkeiden ketjuuntuminen ja ajoittuminen alun perin suun-
nitellulla tavalla eivät ole toteutumassa. Samoin on tarkistet-
tava Nastolan ja Lahden yhdistymissopimukseen kirjatut 
periaatteet itäisen Lahden palveluverkosta ja investointijär-
jestyksestä, toiminnallisista tavoitteista tinkimättä, siltä osin 
kuin toimintaympäristön muutokset edellyttävät. Keskeisiä 
tarpeiden ja tarjonnan yhteensovittamisen kohteita ovat mm. 
Nastopolin tilojen mielekäs käyttö, itäisen Lahden yläkoulu-
ratkaisut ja Nastolan terveysaseman perusparannusinves-
toinnin toteuttaminen vastaamaan uudistuvaa palvelutarjon-
taa. 
 
Henkilöstösuunnitelma 
Tilakeskuksen henkilöstömäärä on 50. Eläkkeelle siirtyvien 
tehtäviä ja tehtäväjakoa tarkastellaan ja tarkennettuja tehtä-
viä suorittamaan palkataan korvaavaa henkilöstöä. Osaami-
sen tasoa ylläpidetään lisäkoulutuksella ja tarpeen mukaisel-
la rekrytoinnilla. Kiinteistöjohtamisen ja -hallinnon lisäksi 
tilakeskuksen organisaatio jakaantuu kolmeen palvelualuee-
seen ts. tilapalveluihin, ylläpidon järjestämispalveluihin ja 
rakennuttamiseen. Investointien kasvanut tarve ja tilakannan 
kasvu kuntien yhdistymisen seurauksena edellyttävät henki-
löstöresurssien pitämistä vähintään nykytasollaan. Konsultti-
palvelujen korvaamista omilla henkilöresursseilla harkitaan, 
mikäli sillä tavoin voidaan kasvattaa tuottavuutta ja alentaa 
kustannuksia.  
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Henkilöstösuunnitelma  2015 2016 2017 2018 2019 
Henkilöstömäärä 51 50 50 50 50 

vakinaiset 48 50 50 50 50 
määräaikaiset 3 0 0 0 0 
uudet perustettavat tehtävät 0 0 0 0 0 
muutos edellisvuoteen  -1 0 0 0 

Henkilötyövuodet 51 50 50 50 50 
Palkkasumma ilman sivukuluja 2 056 595 2 261 000 2 254 800 2 254 800 2 254 800 

muutos edellisvuoteen  204 405 -6 200 0 0 
 
 
 
Toimintaa kuvaava mittari 2015 tavoite 2016 tavoite 2017 
Talous:    

Liikevaihto/asukas 451 € 473 € 511 € 
Henkilöstö:    

Työtyytyväisyys 3,63 3,70 3,75 
Sairauspoissaolot pv/hlö 7,90 6,00 6,00 

Vaikuttavuus:    
Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos 2,96 3,0 3,0 
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Lahden Ateria 
 
Sitova tilikauden ylijäämä (alijäämä) 
TULOSLASKELMA TP 2015 TA+LTA:t 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 
Liikevaihto 16 236 340 16 872 500 16 140 200 16 607 500 16 765 300 
Liiketoiminnan muut tuotot 11 872 0 0 0 0 
Tuet ja avustukset kunnalta/kuntayhtymältä 0 0 0 0 0 
Materiaalit ja palvelut 6 265 326 6 905 400 6 372 300 6 654 500 6 786 300 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4 938 249 5 460 300 5 069 800 5 227 800 5 278 300 
Palvelujen ostot 1 327 077 1 445 100 1 302 500 1 426 700 1 508 000 

Henkilöstökulut 7 746 115 8 155 000 7 519 900 7 666 100 7 632 700 
Poistot ja arvonalentumiset 9 412 23 700 23 700 50 400 50 400 
Liiketoiminnan muut kulut 1 489 608 1 713 400 2 224 300 2 236 500 2 295 900 
Liikeylijäämä (alijäämä) 737 751 75 000 0 0 0 
Rahoitustuotot ja -kulut -2 077 0 0 0 0 

Muut rahoitustuotot 63 0 0 0 0 
Muut rahoituskulut 2 140 0 0 0 0 

Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä 735 674 75 000 0 0 0 

Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 735 674 75 000 0 0 0 
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 735 674 75 000 0 0 0 

      RAHOITUSLASKELMA TP 2015 TA+LTA:t 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 
Toiminnan rahavirta 739 086 98 700 23 700 50 400 50 400 

Liikeyli-/alijäämä 737 751 75 000 0 0 0 
Poistot ja arvonalentumiset 9 412 23 700 23 700 50 400 50 400 
Rahoitustuotot ja -kulut -2 077 0 0 0 0 

Investointien rahavirta 0 -71 100 -80 000 0 0 
Investointimenot 0 -71 100 -80 000 0 0 

   
  

  Toiminnan ja investointien rahavirta 739 086 27 600 -56 300 50 400 50 400 

   
  

  Rahoituksen rahavirta 
  

  
  

   
  

  Muut maksuvalmiuden muutokset -738 886 47 400 56 300 -50 400 -50 400 

   
  

  Rahoituksen rahavirta -738 886 -78 390 56 300 -50 400 -50 400 

   
  

  Rahavarojen muutos 200 -50 790 0 0 0 
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Toiminnan kuvaus 
Lahden Ateria toimii kaupunginhallituksen toimialan alaisena 
nettobudjetoituna taseyksikkönä. Se tuottaa ja tarjoaa kor-
kealaatuisia, taloudellisesti ja ekologisesti tuotettuja ja asia-
kaskohtaisesti räätälöityjä ateriapalveluja asiakkaiden hyvin-
voinnin edistämiseksi. 
 
Toimintaympäristö ja sen muutokset 
Keskitetty ruoanvalmistus ja asiakkaiden toimipaikat määrit-
tävät Lahden Aterian toimintaympäristön. Muutokset asiak-
kaiden toimintaympäristössä ohjaavat myös Lahden Aterian 
toimintaympäristöä. 
 
Etelä-Lahden aluekeittiön tuotantokapasiteetti otetaan käyt-
töön vaiheittain suunnitelmakauden aikana. Tämän lisäksi 
toimintaympäristöön vaikuttaa voimakkaasti sivistystoimialan 
väistötilaratkaisut. 
 
Nastopolin keittiötoiminnot siirtyvät koulutuskeskus Salpauk-
sesta Lahden Aterian ylläpitämäksi.  
 
Sosiaali- ja terveystoimialan osalta toimintaan vaikuttavat 
sekä vanhusten palvelutaloasumisen lisääntyminen, että 
maakunnalliset sote-palvelujen ratkaisut.  
 

Toiminnan painopistealueet 
Etelä-Lahden aluekeittiön avaaminen tulee ohjaamaan Lah-
den Aterian toimintaa ja sen painopisteitä suunnitelmakau-
den aikana. Näitä tulevat olemaan palvelukeittiöiden roolin-, 
tehostettujen ruoankuljetusten-, henkilöstön osaamistarpeen 
ja uusien tuotantotapojen sekä reseptien käyttöönotto. Näitä 
on osaltaan kehitetty jo vuosina 2014—2016, mutta ne reali-
soituvat arkeen Etelä-Lahden aluekeittiön avaamisen myötä. 
 
Tuotantoon painottuvan kehitystyön ohella toiminnan keski-
öön tullaan nostamaan asiakkuus. Asiakkaan kohtaamiseen, 
mahdollisuuteen vaikuttaa sekä sisäiseen asiakkuuteen ja 
sen kehittämiseen tullaan panostamaan yhdessä asiakkai-
den kanssa ja asiakasta kuullen. 
 
Henkilöstösuunnitelma 
Lahden Aterian henkilöstömäärää on vähennetty suunnitel-
mallisesti Etelä-Lahden aluekeittiön avaaminen huomioiden 
jo vuodesta 2014 lähtien. Henkilöstösäästöjä tavoitellaan 
suunnitelmakaudellakin toimintaympäristön muutos huomi-
oiden. Toimintakaudelle suunniteltujen kehitystoimenpitei-
den toteuttaminen aikataulussa vaatii riittävää resursointia 
myös henkilöstön osalta. Osaltaan henkilömäärää kasvatta-
vat uudet toimipisteet kuten Nastopoli sekä väistöratkaisujen 
tuomat henkilöstötarpeet. 
 

 
Henkilöstösuunnitelma  2015 2016 2017 2018 2019 
Henkilöstömäärä 255 250 243 230 230 

vakinaiset 226 215 217 212 212 
määräaikaiset 29 35 25 18 18 
uudet perustettavat tehtävät 0 0 1 0 0 
muutos edellisvuoteen  -5 -7 -13 0 

Henkilötyövuodet 221 212 192 186 186 
Palkkasumma ilman sivukuluja 6 099 582 6 292 700 6 016 400 6 000 000 6 000 000 

muutos edellisvuoteen  -193 118 276 300 -16 400 0 
 
Toimintaa kuvaava mittari 2015 tavoite 2016 tavoite 2017 
Talous:    

Kustannus/asukas 131 € 142 € 137 € 
Tulot/asukas    

Henkilöstö:    
Työtyytyväisyys 3,98   
Sairauspoissaolot pv/hlö 21,1 19,00 19,00 

Vaikuttavuus:    
Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos  4,00  
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Lahden Servio 
 
Sitova tilikauden ylijäämä (alijäämä) 
TULOSLASKELMA TP 2015 TA+LTA:t 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 
Liikevaihto 10 713 398 11 719 000 11 467 600 11 014 500 10 961 900 
Liiketoiminnan muut tuotot 14 543 7 900 7 900 7 900 7 900 
Materiaalit ja palvelut 1 278 790 1 377 300 1 704 800 1 595 700 1 595 700 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 308 861 339 800 390 100 323 400 323 400 
Palvelujen ostot 969 929 1 037 500 1 314 700 1 272 300 1 272 300 

Henkilöstökulut 8 845 486 10 155 100 9 590 300 9 304 100 9 253 000 
Poistot ja arvonalentumiset 11 883 10 100 9 900 0 0 
Liiketoiminnan muut kulut 111 555 109 400 170 500 122 600 121 100 
Liikeylijäämä (alijäämä) 480 227 75 000 0 0 0 
Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 0 
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä 480 227 75 000 0 0 0 

Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 480 227 75 000 0 0 0 
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 480 227 75 000 0 0 0 

            RAHOITUSLASKELMA TP 2015 TA+LTA:t 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 
Toiminnan rahavirta 492 110 85 100 9 900 0 0 

Liikeyli-/alijäämä 480 227 75 000 0 0 0 
Poistot ja arvonalentumiset 11 883 10 100 9 900 0 0 

Investointien rahavirta 0 0 0 0 0 

   
  

  Toiminnan ja investointien rahavirta 492 110 85 100 9 900 0 0 

   
  

  Rahoituksen rahavirta 
  

  
  

   
  

  Muut maksuvalmiuden muutokset -492 110 -10 100 -9 900 0 0 

   
  

  Rahoituksen rahavirta -492 110 -10 100 -9 900 0 0 

   
  

  Rahavarojen muutos 0 75 000 0 0 0 
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Toiminnan kuvaus 
Lahden Servio tuottaa, järjestää ja kehittää asiakaslähtöisiä, 
laadukkaita vahtimestari-, erikoisammattimies- ja laitoshuol-
to- sekä puhdistuspalveluja ympäristöystävällisellä tavalla. 
 
Toimintaympäristö ja sen muutokset 
Lahden Servio toimii kaupunginhallituksen toimialan alaisena 
taseyksikkönä. Lahden Servio seuraa tiiviisti toimialojen 
palvelurakenneuudistuksia ja yhdessä asiakkaan kanssa 
suunnittelevat palvelujen muutokset tarvittaessa. 
 

Toiminnan painopistealueet 
Lahden Servion painopisteenä on laatutyön laajentaminen ja 
edelleen kehittäminen. Clean Card -sertifikaatin mukaisen 
laatujärjestelmän avulla vakioidaan toimintatavat, palvelujen 
tuottaminen sekä turvataan toiminnan jatkuvuus ja kehite-
tään organisaatiota. 
 
Henkilöstösuunnitelma 
Lahden Servioon muodostetaan uudet palveluyksiköt vas-
taamaan tehokkaasti asiakkaiden tarpeita. Samalla kun 
jalkautetaan Lahden kaupungin strategia koko henkilöstölle, 
varaudutaan sote-uudistuksen tuomiin nopeisiin muutoksiin. 
Palvelutuotannon ostopalvelut lisääntyvät ja vuokrahenkilös-
tön käyttöä laajennetaan laitoshuoltoon.  

 
Henkilöstösuunnitelma  2015 2016 2017 2018 2019 
Henkilöstömäärä 274 260 270 258 258 

vakinaiset 238 226 246 236 236 
määräaikaiset 36 34 22 22 22 
uudet perustettavat tehtävät 0 0 2 0 0 
muutos edellisvuoteen  -14 10 -12 0 

Henkilötyövuodet 251 235 252 252 252 
Palkkasumma ilman sivukuluja 6 340 693 7 351 700* 6 868 800 6 865 600 6 862 200 

muutos edellisvuoteen  1 011 007 -482 900 -3 200 -3 400 
 
*Talousarviossa 2016 on palkkakuluissa varauduttu toteutumaa suurempaan määrärahaan. 

 
Toimintaa kuvaava mittari 2015 tavoite 2016 tavoite 2017 
Talous:    

Kustannus/asukas 78,71 € 81,38 € 95,41 € 
Henkilöstö:    

Työtyytyväisyys 3,92 3,90 3,90 
Sairauspoissaolot pv/hlö 20,3 19,0 19,0 

Vaikuttavuus:    
Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos 3,99 3,90 3,90 
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Sosiaali- ja terveystoimiala 
 
 
Tuloslaskelma TP 2015 TA+LTA:t 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 
Toimintatuotot 55 308 501 58 562 600 2 378 600 0 0 
   Myyntituotot 17 968 828 18 025 800 80 600 0 0 
   Maksutuotot 20 175 626 22 214 800 0 0 0 
   Tuet ja avustukset 9 252 474 10 463 000 1 898 000 0 0 
   Vuokratuotot 6 096 375 6 251 500 0 0 0 
   Muut toimintatuotot 1 815 198 1 607 500 400 000 0 0 
Toimintakulut 403 216 961 417 713 200 348 053 700 347 166 200 350 451 100 
   Henkilöstökulut 106 725 807 112 925 100 944 500 443 200 435 600 
   Palvelujen ostot 241 587 520 247 676 100 341 331 500 344 670 000 347 962 500 
   Aineet, tarvikkeet ja tavarat 9 034 832 8 580 500 12 100 2 000 2 000 
   Avustukset 26 613 940 29 611 700 5 490 300 2 020 000 2 020 000 
   Muut toimintakulut 19 254 863 18 919 800 275 300 31 000 31 000 
Toimintakate -347 908 460 -359 150 600 -345 675 100 -347 166 200 -350 451 100 
Poistot ja arvonalentumiset 985 605 1 047 600 0 0 0 
Tilikauden tulos -348 884 273 -360 198 200 -345 675 100 -347 166 200 -350 451 100 

 
 

Henkilöstösuunnitelma 2015 2016 2017 2018 2019 
Henkilöstömäärä 2512 2429 15 15 15 

vakinaiset 2 087 2 059 15 15 15 
määräaikaiset 425 355 0 0 0 
uudet perustettavat tehtävät 0 15 0 0 0 
muutos edellisvuoteen  -83 -2414 0 0 

Henkilötyövuodet 2 136 2 055 15 15 15 
Palkkasumma ilman sivukuluja 71 820 812 76 678 400 841 500 841 500 841 500 

muutos edellisvuoteen  4 857 588 -75 836 900 0 0 
 
 
Toiminnan kuvaus 
Sosiaali- ja terveyspalvelut tuotetaan 1.1.2017 alkaen Päijät-
Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä. Ostettavat palvelut 
sisältävät sosiaali- ja perusterveydenhuollon, erikoissairaan-
hoidon ja ensihoidon. Kaupungille jää asiantuntijayksikkö, 
jonka tarkoitus ja tehtävät ovat: 
 
Asiantuntijayksikön tehtävänä on Lahden kaupungilta Hyvin-
vointikuntayhtymään siirtyvien tehtävien koordinointi, seuran-
ta sekä toiminnallinen ohjaus. Tehtäviin kuuluu hyvinvointi-
kuntayhtymän toiminnan yhteensovittaminen Lahden kau-
pungin toiminnan kanssa. 
 
Asiantuntijayksikkö koordinoi osaltaan Lahden kaupungin 
järjestettäväksi jäävän hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen 
toteuttamisesta, sekä siihen liittyvän hyvinvointiyhtymän ja 
Lahden kaupungin toiminnan yhteensovittamisesta. Asian-
tuntijayksikkö antaa asiantuntija-apua terveyden ja hyvin-
voinninedistämisessä kaupungin muille toiminnoille. Asian-
tuntijayksikkö valmistelee kaupungin sosiaali- ja terveyslau-
takunnan asiat. 
 
Asiantuntijayksikkö huolehtii Lahden kaupungin edunvalvon-
nasta sote-uudistukseen liittyvissä asioissa. Asiantuntijayk-
sikkö osallistuu Lahden kaupungin puolesta alueellisen sosi-
aali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelman 
laatimiseen. 
 

Kaupunkiorganisaatioon jäävät alueellinen integraatiopiste 
Alipi, maahanmuuttokoordinaattori sekä talous- ja velkaneu-
vonta kuuluvat asiantuntijayksikön alaisuuteen.  
 
Asiantuntijayksikkö muodostetaan nykyisen sosiaali- ja ter-
veystoimialan henkilöstöstä. Henkilöstön muodostavat toimi-
alajohtaja ja kolme asiantuntijaa (terveyden ja hyvinvoinnin 
asiantuntija, sosiaalityön asiantuntija sekä maahanmuutto-
koordinaattori). Yksikön alaisena toimivat alueellisen integ-
raatiopisteen (3 henkilöä) ja talous- ja velkaneuvonnan (7 
henkilöä) henkilöstö. Yksikön toiminnalle tulee varmistaa 
riittävä hallinto- ja toimistotyön tuki sekä talouden asiantunti-
juus konsernipalveluista. 
 
Asiantuntijayksikön henkilöstö rekrytoidaan sosiaali- ja ter-
veystoimialan henkilöstöstä ottaen huomioon hyvinvointiyh-
tymän asiantuntijatarpeet. 
 
Toiminta organisoidaan uudelleen vaalikauden alusta 
1.6.2017 alkaen. Tähän liittyvät päätökset on tarkoitus tehdä 
viimeistään maaliskuussa 2017. 
 
Toimintaympäristö ja sen muutokset 
Kaupunginvaltuusto päätti 27.6.2016 siirtää järjestämisvas-
tuun Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymälle sosiaali- pe-
rusterveydenhuollon osalta. Erikoissairaanhoidon ja ensihoi-
don osalta palvelut on jo tuotettu kuntayhtymässä. Sosiaali-ja 
terveystoimialan henkilöstö siirtyy liikkeen luovutuksen peri-
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aattein hyvinvointiyhtymän palvelukseen. Esitetyn talousarvi-
on 2017 lähtökohtana on hyvinvointikuntayhtymään siirty-
vien nykyisten toimijoiden kesken sovittu kustannustaso (TP 
2015 + 1 % + 1 %), josta on vähennetty kilpailukykysopimuk-
sen vaikutukset. Valmisteluvaiheen neuvotteluissa on sovittu 
rajapintatoiminnoista, jotka jäävät kaupungin vastuulle ja 
niistä jotka siirtyvät hyvinvointikuntayhtymän vastuulle. Näi-
den toimintojen osalta eurovaikutukset on huomioitu edellä 
esitetyssä tuloslaskelmassa.  
 
Ostot hyvinvointikuntayhtymästä 
Uusi hyvinvointiyhtymä on perustasovetoinen, uudelleen 
organisoitu ja toimintakulttuuriltaan ennakkoluuloton, nope-
asti reagoiva ja ratkaisukeskeinen. Keskeisinä periaatteina 
ovat peruspalvelujen vahvistaminen, väestön hyvinvoinnin ja 
terveyden edistäminen, sosiaali- ja terveyspalvelujen riittävän 
ja yhdenvertaisen saatavuuden luominen toimivalla, eheällä, 
vaikuttavalla ja kustannustehokkaalla palvelurakenteella 
sekä palvelukokonaisuuksien rakentaminen kansalaisen 
tarpeiden mukaisesti. 

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen 
edellyttää seuraavia kehittämistoimenpiteitä: 
 nykyisen asiakasohjausmallin kehittäminen ja laajentami-
nen hyvinvointipalveluihin ja terveyspalveluihin 

 valinnanvapautta tukevien palvelujen laajempi käyttöönotto 
 sähköisten palvelujen kehittäminen osana valtakunnallista 
kärkihankekokonaisuutta 

 mielenterveys- ja päihdepalvelujen rakennemuutoksen 
toteuttaminen 

 perustason palvelujen vahvistaminen hillitsemään erityista-
son kustannusten nousua 

 maakunnallisen kotihoidon ja palveluasumisen lääkäritoi-
minta-, kotisairaala ja mobiilitoiminta sekä ensihoitoyhteis-
työmallin suunnittelu ja käyttöönotto 

 kuntien kantokyvyn mukaisen palvelutason määrittäminen 
 
 

 
 
Sosiaali- ja terveystoimi 
 
Sitova määräraha ja tuloarvio 
Määrärahat TP 2015 TA+LTA:t 2016 

 
TA 2017 

 
TS 2018 TS 2019 

Menot 248 179 154 257 007 900   1 615 400   1 192 600 1 181 900 
Tulot 43 090 980 47 061 600   248 600   0 0 
Toimintakate 205 088 174 209 946 300 

 
1 366 800 

 
1 192 600 1 181 900 

 
 
Sosiaali- ja perusterveydenhuollon ostopalvelut 
 
Sitova määräraha ja tuloarvio 
Määrärahat TP 2015 TA+LTA:t 2016 

 
TA 2017 

 
TS 2018 TS 2019 

Menot 133 651 164 139 082 300   346 438 300   345 973 600 349 269 200 
Tulot 0 0   2 130 000   0 0 
Toimintakate 133 651 164 139 082 300 

 
344 308 300 

 
345 973 600 349 269 200 
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Sivistystoimiala  
 
 
 
Tuloslaskelma sis. taseyksiköt TP 2015 TA+LTA:t 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 
Toimintatuotot 34 787 881 33 654 300 33 456 200 33 110 000 33 150 600 
   Myyntituotot 5 845 634 5 345 900 5 078 400 5 129 600 5 130 700 
   Maksutuotot 11 166 729 11 736 900 12 303 900 12 446 300 12 584 400 
   Tuet ja avustukset 16 136 740 14 523 800 13 950 600 13 777 000 13 628 800 
   Vuokratuotot 1 255 598 1 023 500 1 041 000 1 072 100 1 104 500 
   Muut toimintatuotot 383 180 1 024 200 1 082 300 685 000 702 200 
Toimintakulut 232 992 553 240 002 300 237 150 200 235 219 100 236 383 800 
   Henkilöstökulut 120 738 259 123 831 300 120 605 200 117 872 800 116 692 700 
   Palvelujen ostot 42 024 747 39 336 600 37 931 900 38 712 600 39 146 600 
   Aineet, tarvikkeet ja tavarat 6 763 968 7 290 500 7 185 400 7 077 100 7 080 100 
   Avustukset 22 884 152 24 820 100 25 414 400 25 030 400 24 958 300 
   Muut toimintakulut 40 581 427 44 723 800 46 013 300 46 526 200 48 506 100 
Toimintakate -198 204 672 -206 348 000 -203 694 000 -202 109 100 -203 233 200 
Poistot ja arvonalentumiset 2 654 084 2 229 000 2 818 500 2 382 700 1 677 100 
Tilikauden tulos -200 873 531 -208 591 400 -206 526 900 -204 506 200 -204 924 700 

 
 

Henkilöstösuunnitelma sis. taseyksiköt 2015 2016 2017 2018 2019 
Henkilöstömäärä 3036 3003 2936 2907 2905 

vakinaiset 2429 2434 2405 2402 2404 
määräaikaiset 607 569 526 501 501 
uudet perustettavat tehtävät 0 0 5 4 0 
muutos edellisvuoteen  -33 -67 -29 -2 

Henkilötyövuodet 1390,36 1523,95 1442,45 1429,7 1429,5 
Palkkasumma ilman sivukuluja 92 289 025 91 210 845 89 864 090 89 273 118 89 271 842 

muutos edellisvuoteen  -1 078 180 -1 346 755 -590 972 -1 276 
 
Taulukossa on mukana kaupunginorkesteri ja kaupunginteatteri  
 
 
Toiminnan kuvaus 
Sivistystoimiala vastaa opetus-, kasvatus-, kulttuuri- ja liikun-
tapalvelujen järjestämisestä ja kehittämisestä sekä niihin 
liittyvien asioiden suunnittelusta, valmistelusta, toimeenpa-
nosta ja seurannasta. Toimialan palveluilla edistetään kau-
punkilaisten hyvinvointia, elämänhallintaa, oppimista ja 
osallisuutta sekä kaupunkiseudun vetovoimaisuutta. Lasten 
ja nuorten hyvinvointityö on toimialan keskeinen painopiste-
alue. Hyvinvointityössä kehitetään tukea tarvitsevien lasten 
kasvatus- ja opetusjärjestelyjä yhteistyössä eri toimijoiden 
kanssa. 
 
Sivistystoimialan päätöksenteko tapahtuu sivistyslautakun-
nassa Hallinnon, Lasten ja nuorten kasvun sekä Osaamisen 
ja tiedon vastuualueiden asioiden osalta sekä liikunta- ja 
kulttuurilautakunnassa Liikunnan ja kulttuurin vastuualueen 
asioiden osalta. Lisäksi päätöksiä tehdään Wellamo-opiston 
johtokunnassa opiston toiminnan osalta. 
 
Toimintaympäristö ja sen muutokset 
Toimialan tavoite on ylläpitää tulevaisuuteen suuntaavaa ja 
kehittämismyönteistä yhteisen tekemisen ilmapiiriä. Mittavat 
investointitarpeet jatkuvat edelleen päiväkoti- ja kouluraken-
tamisessa. Investoinneilla on merkittävä vaikutus vuokraku-
luihin, joiden kattaminen palveluihin ja toimintaan varatuista 
määrärahoista on lähes mahdotonta karsimatta palveluja.  

Hallintopalveluissa tavoitteena on henkilöstömäärän vähen-
täminen toiminnan ja tehtävien uudelleen järjestelyillä pää-
sääntöisesti eläköitymistä hyödyntäen. 
 
Lasten ja nuorten kasvun vastuualueen palvelutuotanto 
sopeutetaan käytettävissä olevien resurssien mukaiseksi. 
Taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja toiminnan 
kehittämiseksi varhaiskasvatuksessa käytetään hyödyksi se 
liikkumavara, jonka valtion uusi lainsäädäntö ja määräykset 
tekevät mahdolliseksi toiminnan toteuttamisessa ja maksu-
tasoissa. Uudet investoinnit, tilatarkastelun ulottaminen 
koulukiinteistöihin sekä yksityisen varhaiskasvatuksen tuke-
minen mahdollistavat palvelurakenteen uudistamisen. Pie-
nempiä ja huonokuntoisempia yksiköitä sekä ryhmäperhe-
päiväkoteja jätetään pois käytöstä.  
 
Lukuvuoden 2016—2017 alussa Päijät-Hämeen koulutus-
konsernin kuntayhtymä luopui Nastopolin lukiosta. Lukio 
siirtyi osaksi Lahden kaupungin lukiokoulutusta. Lukiokoulu-
tuksen tehostamistoimilla on saavutettu viimeisten vuosien 
aikana yli 10 prosentin säästöt. Säästötoimina kurssitarjon-
taa on karsittu, jonka vuoksi vuodelle 2017 lukiokoulutuksel-
le ei esitetä säästötoimia. 
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Liikunnan ja kulttuurin vastuualueelle kootaan hajasijoitettu-
ja avustusmäärärahoja, joiden avulla voidaan yhtenäistää 
tukitoimenpiteitä ja tehostaa niiden vaikutuksia. Tavoitteena 
on luoda myönteisiä vaikutuksia Lahden alueen tapahtumien 
ja muun liikunta- ja kulttuuritoiminnan elinvoimaisuuteen ja 
pitkän tähtäimen tulevaisuuteen. 
 

Henkilöstösuunnitelma 
Henkilöstökuluihin vaikutetaan toimialarajat ylittävän kau-
punkitasoisten sisäisten työmarkkinoiden avulla. Strategisten 
tavoitteiden toteuttaminen sekä talouden ja henkilöstökus-
tannusten tasapainottaminen tapahtuu täsmennetyn täyttö-
lupamenettelyn kautta tehtävien uudelleenjärjestelyin, henki-
löstön tehtäväkiertoa lisäämällä ja osaamista kehittämällä. 
Tavoitteena on keskittää toimialan hallinto- ja toimistotyötä 
niin, että tehtäviä toteutetaan taloudellisesti ja tehokkaasti. 
Eläkkeelle siirtyvien tehtävät hoidetaan sisäisin järjestelyin. 
 
Koko toimialan vakinaista henkilöstömäärää pyritään vähen-
tämään toimintoja keskittämällä sekä perusopetuksen ja 
varhaiskasvatuksen palveluverkkoratkaisujen avulla.  
 
Liikuntapalveluissa vuosina 2016—2017 määräaikaisen 
henkilöstön tarve liittyy vuoden 2017 MM-kisoja ja vuoden 
2016 esikisoja koskevan järjestämissopimuksen velvoittei-
den täyttämiseen.  
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Hallintopalvelut 
 
Sitova toimintakate 
Määrärahat TP 2015 TA+LTA:t 2016 

 
TA 2017 

 
TS 2018 TS 2019 

Menot 1 677 396 2 031 200 
 

1 946 200 
 

1 840 500 1 780 200 
Tulot 66 246 60 300 

 
62 100 

 
64 000 66 000 

Toimintakate 1 611 150 1 970 900   1 884 100   1 776 500 1 714 200 
 
 
Toiminnan kuvaus 
Sivistystoimialaa johtaa toimialajohtaja ja hänen työtään 
tukee hallintopalvelujen vastuualueen henkilöstö. Toimialan 
haasteena on tuottaa palvelut entistä tehokkaammin organi-
saatiota ja palvelujärjestelmiä sopeuttamalla. 
 
Hallintopalvelujen vastuualueen tehtävänä on ohjata ja koor-
dinoida toimialan kokonaisuutta sekä avustaa toimialajohta-
jaa kehittämisessä, valmistelussa, henkilöstö- ja verkosto-
työssä sekä viestinnässä. Hallintopalvelujen henkilöstö tukee 
lautakuntia, vastuualueita ja palveluyksiköitä hallinto-, henki-
löstö-, talous-, viestintä- ja kehittämispalveluissa.  
 
Toimintaympäristö ja sen muutokset 
Lahden kaupungin strategian toteuttaminen sekä kuntalaisil-
le tuotettavien sivistyksellisten hyvinvointipalvelujen kehittä-
minen sekä järjestämistapojen muutokset edellyttävät toi-
minta- ja palvelujärjestelmän jatkuvaa kehittämistä ja nope-
aa reagointikykyä. Erityisesti toimintakaudella nousee esiin 
koko toimialan osalta rajapintayhteistyö suhteessa hyvinvoin-
tikuntayhtymän kehittämiseen sekä aluehallinnon ja sosiaali- 
ja terveystoimen kehittämisen kokonaisuuteen. Lisäksi toi-
mialalla jatketaan toimistotyön sekä SAP HR-tukitiimin keskit-
tämisen prosesseja. 
 
 

Toimialan laatutyön koordinointi on osa hallintopalvelujen 
kehittämistyötä.  
 
Toimialan vastuulla on maakunnan sivistystoimen palvelutuo-
tannon kehittämisen koordinointi ja kuntien yhteistyön ylläpi-
täminen. Sivistystoimen kehittämisohjelmalla tähdätään 
Päijät-Hämeen alueen kilpailuaseman vahvistamiseen suh-
teessa muihin alueisiin. Seudullinen yhteistoimintasopimus 
uusittiin siten, että seudullinen verkostotoiminta vakiintuu 
vuoteen 2021 mennessä. Toiminta edellyttää, että seudulli-
sen kehittämiskoordinaattorin tehtävä vakinaistetaan vuoden 
2017 alusta alkaen. 
 
Toiminnan painopistealueet 
Sivistystoimialan hallintopalvelujen toiminnan painopistealu-
eina vuonna 2017 ovat:  
 uuden kaupungin strategian ja muutosohjelmien toteutta-
minen  

 palvelurakenteen ja palvelutuotannon uudistaminen osana 
kaupunkitasoista kehittämistä  

 toiminta- ja johtamisjärjestelmän kehittäminen  
 henkilöstöhallinnon ja osaamisen kehittäminen 
 toimialan sisäisen ja ulkoisen viestinnän kehittäminen 
 toimialatasoinen toimistotyön kehittäminen 
 mittareiden ja tunnuslukujen kehittäminen 

 

Toimintaa kuvaava mittari 2015 tavoite 2016 tavoite 2017 
Talous:    

Kustannus/asukas 14,13 € 17,08 € 16,89 € 
Tulot/asukas    

Henkilöstö:    
Työtyytyväisyys 3,7 - 4,0 
Sairauspoissaolot pv/hlö 13,0 12,0 12,0 
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Lasten ja nuorten kasvu 
 
Sitova määräraha ja tuloarvio 
Määrärahat TP 2015 TA+LTA:t 2016 

 
TA 2017 

 
TS 2018 TS 2019 

Menot 162 698 800 165 572 100   163 000 400   162 199 000 163 476 900 
Tulot 14 903 903 13 440 900   13 640 900   13 904 200 13 911 800 
Toimintakate 147 794 897 152 131 200 

 
149 359 500 

 
148 294 800 149 565 100 

 
Toiminnan kuvaus 
Lasten ja nuorten kasvun vastuualue sisältää varhaiskasva-
tuspalvelujen, perusopetuksen ja nuorisopalvelujen palvelu-
yksiköiden toiminnan sekä yhteiset palvelut yksikön käyttö-
menot. Vastuualueen yhteinen palvelutuotanto lisää lasten, 
nuorten ja perheiden hyvinvointia. 
 
Keskeisinä tehtävinä ovat hyvinvointityön edistäminen kau-
punkitasolla sekä palveluyksiköiden yhteisten prosessien ja 
alueellisen yhteistyön kehittäminen ja koordinointi. Lasten ja 
nuorten kasvu -vastuualueen toimijoiden yhteistyö toteutuu 
ydinprosessien mukaisesti. Ydinprosessit ovat: 
1. Hyvä oppiminen ja kasvu  
2. Osallisuus ja yhteisöllisyys  
3. Hyvinvointi ja turvallisuus 
 
Varhaiskasvatuspalvelujen toiminta-ajatuksena on tarjota 
lahtelaisille lapsiperheille laadukasta varhaiskasvatusta ja 
esiopetusta perheiden tarpeita vastaavasti. 
 
Perusopetuspalvelut huolehtii kaupungin perusopetuksesta 
sekä osaltaan esiopetuksesta ja koululaisten aamu- ja ilta-
päivätoiminnasta hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.  
 
Nuorisopalvelut edistävät nuorten hyvinvointia yhteisöllisellä 
ja yksilöllisellä tuella ja toiminannalla.  
 
Toimintaympäristö ja sen muutokset 
Vuoden 2017 toiminnan suunnittelussa ja resursoinnissa 
varaudutaan sisällöllisesti uudistetun esi- ja perusopetuksen 
opetussuunnitelmien käyttöönottoon ja toimintakulttuurin 
uudistumiseen sekä rakenteellisesti palveluverkkoesityksen 
mukaisiin toimenpiteisiin. Vastuualueen toimintaan ja palve-
luihin vaikuttaa sosiaali- ja terveystoimen palvelujen siirtymi-
nen kuntayhtymään. Vaikutukset hyvinvoinnin ehkäisevän 
työn toteuttamiseen vastuualueen palveluissa muuttunevat 
merkittävästi. Vastuualueella toimitaan aktiivisesti valtakun-
nallisessa Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmassa ja 
osallistutaan Lahden kaupungin strategiatavoitteeseen sisäl-
tyvään lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujärjestelmän 
uudistamiseen. 
 
Perusopetuksen oppilasmäärän ennustetaan kasvavan noin 
120 oppilaalla 2016 syksyn 10 300 oppilaasta 10 420 oppi-
laaseen vuonna 2017. 
 
Nuorisopalvelujen toiminnoissa ja palveluissa panostetaan 
erityisesti erilaisiin nuorisotakuutoimenpiteisiin ja syrjäyty-
mistä ehkäiseviin palveluihin Lahden nuorisotyöttömyyden 
ollessa edelleen korkealla tasolla. Nuorten osallisuutta ja 
yhteisöllisyyttä kehitetään erilaisissa toimintaympäristöissä; 
erityisenä painopisteenä koulunuorisotyö.  
 

Toiminnan painopistealueet 
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma uudistetaan vuosil-
le 2017—2020 yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen toimi-
joiden kanssa. Uuden lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitel-
man toimenpiteet huomioidaan palveluyksiköiden toiminnas-
sa ja talousarvion käyttösuunnitelman toiminnallisissa tavoit-
teissa. 
 
Esi- ja perusopetuksen uusi opetussuunnitelma valmistui 
vuonna 2016 esiopetuksen ja vuosiluokkien 1.-6. osalta ja 
otettiin käyttöön elokuussa 2016. Vuoden 2017 aikana 
uudistetaan perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokil-
le 7.-9. ja uusi suunnitelma otetaan käyttöön elokuusta 2017 
alkaen. Opetushenkilöstön osaamista, uusien työtapojen ja 
toimintakulttuurin kehittämistä vahvistetaan opetussuunni-
telmaan liittyvällä kehittämishankkeella (Erillinen kohdennet-
tu valtionavustus toimintakulttuurin kehittämiseen 2015—
2017). Esi- ja alkuopetuksen yhteisiä toiminta- ja tilajärjeste-
lyjä jatketaan ja laajennetaan. Joustavia opetusjärjestelyjä 
esi- ja alkuopetuksessa kehitetään osana opetussuunnitel-
mauudistusta.  
 
Vastuualueella jatketaan alueellisen yhteistyön toteuttamista 
ja kehittämistä uuden vuonna 2016 käynnistetyn toiminta-
mallin mukaisesti varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja 
nuorisopalvelujen tiiviinä yhteistyönä. Alueelliset hyvinvointi-
ryhmät varmistavat moniammatillisen yhteistyön toteutumi-
sen alueellaan. Toimijoiden yhteistyö on suunnitelmallista, 
tavoitteellista ja vaikuttavaa.  
 
Lasten ja nuorten kasvu -vastuualueella huolehditaan nuori-
sotakuun edellyttämien toimenpiteiden toteutumisesta. 
Jokaiselle peruskoulunsa päättäneelle taataan jatkokoulu-
tusmahdollisuus lukiossa, ammatillisessa koulutuksessa, 
oppisopimuskoulutuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai 
muulla tavoin. 
 
Kestävän kehityksen mukainen toimintamalli on käytössä 
varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja nuorisopalvelujen 
toiminnassa. Jokaisella toimintayksiköllä on oma toiminta-
suunnitelmaan sisältyvä kehittämistavoitteensa ja tavoittei-
den toteutumista arvioidaan säännöllisesti.  
 
Vuoden 2016 talousarvion yhteydessä päätetyn palveluverk-
koratkaisun mukaisesti lisätään varhaiskasvatuksen, perus-
opetuksen, nuorisopalveluiden ja kirjastopalveluiden yhteis-
työtä sekä selvitetään tilojen yhteiskäyttöä. Vastuualueella 
jatketaan esiopetuksen ja alkuopetuksen toiminnallisen 
yhteistyön kehittämistä. Vuoden 2016 palveluverkkopäätök-
seen sisältyneitä uudisrakennus- ja perusparannushankkeita 
sekä toimintayksiköiden yhdistymisiä toteutetaan talous-
suunnittelukaudella.  
 
Keskustan alueen palveluverkkoratkaisu ei toteudu alkupe-
räisen aikataulun mukaan, koska kaupunginvaltuusto päätti 
kesäkuussa 2016 Tiirismaan koulukiinteistön korvaamisesta 
uudisrakennuksella, mikä vaatii enemmän aikaa kuin perus-
parannusvaihtoehto. Harjun koulun perusparannus ja muu-
tostyöt päiväkodiksi (Humpulan- ja Onnelantien huvilan päi-
väkodit) ja alimpien luokkien kouluksi on merkitty talous-
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suunnitelmaan alkaen vuodesta 2021 Tiirismaan uuden 
koulun valmistuttua. Tarkoitus on kuitenkin selvittää mahdol-
lisuudet toteuttaa hanke aikaisemmin väistötilaratkaisuja ja 
mahdollisesti ulkopuolisia toteutus- ja rahoitusvaihtoehtoja 
hyödyntämällä. Keskustan alueella Lotilan koulun Anttilan-
mäen toimipisteen vuosiluokkien 1.-2. perusopetus siirretään 
pääkouluun syyslukukauden 2017 alusta. Muutos sisältyi 
vuoden 2016 palveluverkkopäätökseen ja sitä on pidettävä 
kiireellisenä Anttilanmäen koulukiinteistön kunnosta johtuen. 
Ruotsinkieliset säätiöt ovat ilmaisseet valmiutensa Anttilan-
mäen koulukiinteistön ostamiseen ja peruskorjaukseen sekä 
kiinteistön edelleen vuokraamiseen kaupungin ruotsinkieli-
sen koulun käyttöön. Kaupan edellytyksenä on, että Lahden 
kaupunginvaltuusto on tehnyt päätöksen koulutilan vapau-
tumisesta. Jatkossa on tarkoitus käyttää säätiöiden omista-
maa ja peruskorjaamaa tilaa koulutoimintaan ja yksityiseen 
päiväkotitoimintaan. Näissä toteutettaisiin ruotsinkielinen 
perusopetus ja varhaiskasvatus.   
 
Lasten ja nuorten kasvun vastuualueen palvelutuotanto 
sopeutetaan käytettävissä olevien määrärahojen mukaiseksi. 
Uusien ja peruskorjattujen päiväkotien, koulujen ja nuorisoti-
lojen vuokrakustannusten lisäys sekä tukipalvelujen ostojen 
kustannusten kasvaminen edellyttävät säästötoimenpiteiden 
toteuttamista itse palvelujen järjestämisessä. Vastuualueen 
palvelujen järjestämiseen on kohdennettava 1,0 milj. euron 
säästötoimenpiteet vuoteen 2016 verrattuna. Säästöt koh-
distuvat perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen henkilöstö-
määrän vähentämiseen luonnollisen poistuman kautta. Tämä 
edellyttää ryhmärakenteiden tarkastelua ja ryhmien vähen-
tämistä varhaiskasvatuksessa.  
 
Varhaiskasvatuspalveluissa uudet investoinnit, tilatarkaste-
lun ulottaminen koulukiinteistöihin sekä yksityisen varhais-
kasvatuksen tukeminen mahdollistavat palvelurakenteen 
uudistamisen. Pienempiä ja huonokuntoisempia yksiköitä 
sekä ryhmäperhepäiväkoteja jätetään pois käytöstä. Käytöstä 
poistuu kaksi ryhmäperhepäiväkotia. Niittytien ja Huokokujan 
päiväkodit yhdistetään hallinnollisesti Rakokiven päiväkotiin. 

Humpulan päiväkodin tilaelementin ja Onnelantien päiväko-
din Huvila-rakennuksen korvaavaa päiväkotia esitetään 
keskustan kouluverkkoratkaisun yhteydessä. Hennalan päi-
väkotia korvaavan tilaratkaisun suunnitteluun varaudutaan.  
 
Suomenkielisten ostopalvelusopimusten päättyminen vuonna 
2016 sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisän korotus vuonna 
2015 ovat lisänneet yksityisiä palveluntuottajia sekä yksityi-
sen hoidon tuella olevien lasten määrää. 
 
Valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 
ovat valmisteilla. Niiden pohjalta tehdään Lahden varhais-
kasvatussuunnitelma, joka otetaan käyttöön 1.8.2017. Lahti 
on mukana seudullisessa varhaiskasvatuksen pedagogisessa 
kehittämishankkeessa. Tavoitteena on myös lasten liikkumi-
sen lisääminen. Varhaiskasvatuslain muutokset ovat lisän-
neet osa-aikaisessa varhaiskasvatuksessa olevien lasten 
määrää, joka huomioon toiminnan suunnittelussa. Varhais-
kasvatukseen kohdistuu 0,9 milj. euron tasapainottamistoi-
menpiteet, jotka toteutetaan noin. 80 päivähoitopaikan vä-
hentämisellä kesällä 2017 ja noin 18 työntekijän vähentämi-
sellä vuoden 2017 aikana. 
 
Vuoden 2017 talousarvion tasapainottamistoimenpiteinä 
vähennetään edelleen perusopetuksen henkilöstökustan-
nuksia. Tasapainottamistoimenpiteet ovat perusopetuksessa 
yhteensä 0,5 milj. euroa. Toimenpiteiden vaikutus henkilös-
töresurssiin on noin 15 henkilötyövuotta (5 opettajaa ja 10 
koulunkäyntiavustajaa). Koska säästötoimenpiteet kohden-
netaan toiminnan luonteesta johtuen lukuvuosittain, 0,5 milj. 
euron säästö tarkoittaa henkilöstöresurssina syyslukukauden 
2017 alusta noin 13 opettajan ja noin 22 koulunkäyntiavus-
tajan vähentämistä. Säästökohteita etsitään kaikesta toimin-
nasta. 
 
Taloutta sopeutetaan supistamalla toimintaa ja palveluita 
niin alueilla kuin nuorten työllisyyspalveluissa.  
 
 

 
Toimintaa kuvaava mittari 2015 tavoite 2016 tavoite 2017 
Varhaiskasvatuspalvelut:    
Talous:    

Kustannus/asukas 539 € 547 € 541 € 
Henkilöstö:    

Työtyytyväisyys 4/5 4/5 4/5 
Sairauspoissaolot pv/hlö 18 17 16 

Vaikuttavuus:    
Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos 4/5 4/5 4/5 

Perusopetus    
Talous:    

Kustannus/asukas 766 € 772 € 769 € 
Kustannus/oppilas 7 643 € 7 526 € 6 955 € 
Opetuskustannus/oppilas 4 784 € 4 434 € 4 353 € 
Opetuksen järjestämiskustannus/oppilas 2 859 € 2 624 € 2 601 € 
Opetuskustannus/oppitunti 66 € 61 € 60 € 

Henkilöstö:    
Työtyytyväisyys 3,81 3,80 3,90 
Sairauspoissaolot pv/hlö 11,1 11,5 11,0 
Oppituntia/perusopetuksen koko htv 834 929 947 

Vaikuttavuus:    
Peruskoulun edellisenä keväänä suorittaneis-
ta ilman opiskelupaikkaa olevat 

1,7 % 1,7 % 1,7 % 

Oppivelvollisuuden suorittaneiden osuus ikä-
luokasta 

98,3 % 98,3 % 98,3 % 
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Toimintaa kuvaava mittari 2015 tavoite 2016 tavoite 2017 
Nuorisopalvelut:    
Talous:    

Kustannus/asukas (brutto) 42,70 € 42,00 € 41,95 € 
Kustannus/asukas (netto) 36,80 € 36,00 € 36,25 € 

Henkilöstö:    
Työtyytyväisyys - 3,90  - 
Sairauspoissaolot pv/hlö 10,30 11,50 10,00 

Vaikuttavuus:    
Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos 4,3 4,1 4,1 

 
Valtakunnalliset tuottavuusmittarit 2015 tavoite 2016 tavoite 2017 
Varhaiskasvatuspalvelut:    
Päivä- ja perhepäivähoidon suorite-
kustannus/lapsi 

   

Päiväkotihoito: €/lapsi 44 € 43 € 42 € 
Perhepäivähoito: €/lapsi 79 € 78 € 77 € 

    Perusopetus:    
Yksikkökustannus brutto €/opiskelija 7 643 € 7 526 € 6 878 € 
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Osaaminen ja tieto 
 
Sitova määräraha ja tuloarvio 
Määrärahat TP 2015 TA+LTA:t 2016 

 
TA 2017 

 
TS 2018 TS 2019 

Menot 19 936 139 21 250 800   21 659 100   21 463 000 21 331 900 
Tulot 628 181 1 013 300   1 043 700   1 075 000 1 107 300 
Toimintakate 19 307 958 20 237 500 

 
20 615 400 

 
20 388 000 20 224 600 

 
 
Toiminnan kuvaus 
Osaaminen ja tieto -vastuualueeseen kuuluvat lukiokoulutus, 
kirjasto- ja tietopalvelut sekä Wellamo-opisto. Vastuualueen 
yhteiset toiminnat, lukiokoulutus sekä kirjasto- ja tietopalve-
lut ovat samaa sitovuustasoa. Wellamo-opisto nettoyksikkö-
nä on omana sitovuustasonaan. 
 
Lahden kaupungin lukiokoulutus järjestää toisen asteen 
koulutusta, jonka tavoitteena on monipuolisenjatko-
opintokelpoisuuden saavuttaminen. Lahden kaupunginkirjas-
to toimii alueensa maakuntakirjastona.  
 
Vastuualueen toiminnalla pyritään edistämään erilaisia kan-
salaisvalmiuksia kuten tietoyhteiskunnan vaatimia kansalais-
taitoja, monikulttuurisessa ympäristössä toimimisen ja elin-
ikäisen oppimisen taitoja. Vastuualueen yksiköt toimivat 
myös maakunnallisina kehittäjinä omilla palvelualueillaan. 
 
Vuonna 2017 voimaan astuvan kirjastolakiehdotuksen mu-
kaan yleisen kirjaston tehtävänä on tarjota pääsy aineistoi-
hin, tietoon ja kulttuurisisältöihin, ylläpitää monipuolista ja 
uudistuvaa kokoelmaa, edistää lukemista ja kirjallisuutta, 
tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja 
käyttöön sekä monipuoliseen luku- ja kirjoitustaitoon, tarjota 
tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansa-
laistoimintaan sekä edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista 
vuoropuhelua. Tehtävän hoitamiseksi yleisellä kirjastolla 
tulee olla tarkoituksenmukaiset tilat, ajantasainen välineistö 
sekä riittävä ja osaava henkilöstö. 
 
Toimintaympäristö ja sen muutokset 
Lukiokoulutuksessa lukuvuonna 2016—2017 otetaan käyt-
töön Lahden lukiokoulutuksen uusi opetussuunnitelma. 
Lukioiden erityistehtäväluvat ovat voimassa 31.7.2017 
saakka. Uudet luvat tulevat haettaviksi lukuvuoden 2016—
2017 aikana. Lahden lukiokoulutuksella on neljä erityisteh-
tävää: kuvataide, urheilu, musiikki ja IB- tutkintoon tähtäävä 
erityistehtävä. 
 
Lukuvuoden 2016—2017 alussa Päijät-Hämeen koulutus-
konsernin kuntayhtymä luopui Nastopolin lukiosta. Lukio 
siirtyi osaksi Lahden kaupungin lukiokoulutusta. Lahden 
lukiokoulutuksen opiskelijamäärä nousi siirron myötä yli 
2 100 opiskelijaan. 
 

Tiirismaan lukio jatkaa Aikuiskoulutuskeskuksen tiloissa 
vuoteen 2020 saakka, jolloin se siirtyy Muotoiluinstituutin 
tiloihin hyväksytyn palveluverkkoselvityksen mukaisesti. 
 
Lukiokoulutuksesta on leikattu viimeisten vuosien aikana yli 
10 prosenttia. Tämä on johtanut siihen, että kurssitarjontaa 
on jouduttu karsimaan yli 200 kurssin verran. Vuodelle 2017 
lukiokoulutukselle ei esitetä säästövaatimusta, koska kurs-
simäärien leikkaaminen nykyisestä vaarantaisi opiskelijoiden 
mahdollisuuden suorittaa lukion oppimäärä säädetyssä 
ajassa.  
 
Kirjasto- ja tietopalveluissa kirjastotilojen käytön ja toimin-
taympäristöjen uudistaminen ja monipuolistaminen jatkuu. 
Kirjastopalvelujen saatavuutta ja tuottavuutta tehostetaan 
lisäämällä kirjastojen käyttömahdollisuuksia ja asiakkaiden 
omatoimista kirjastojen käyttöä palveluaukioloaikojen ulko-
puolella sekä pää- että lähikirjastoissa. Päijät-Hämeen kirjas-
tot tuottavat kokoelma- ja sisältöpalveluja yhteistyöverkosto-
na. Kokoelmat ovat seudullisessa yhteiskäytössä. Yleisen 
kirjaston omien aineistojen käyttö, lainaus ja varaaminen 
sekä ohjaus ja neuvonta ovat maksuttomia myös tulevina 
vuosina. 
 
Toiminnan painopistealueet 
Lukiokoulutuksessa uuden opetussuunnitelman myötä tul-
laan kehittämään lukio-opetuksen pedagogiikkaa. Uusiin 
opetusmenetelmiin sekä monipuoliseen arviointiin kiinnite-
tään huomiota. Opettajien koulutus uusiin yksilökeskeisem-
piin opetusmenetelmiin aloitetaan syksyllä 2016. Uusia 
arviointitapoja kehitetään lv. 2016—2017 aikana. Sähköisiä 
oppimisympäristöjä sekä niihin liittyviä opettajien pedagogi-
sia ja teknisiä valmiuksia kehitetään edelleen. 
 
Kirjastopalvelujen hyvä saavutettavuus tarkoituksenmukai-
sen palveluverkon, ajantasaisten sisältöjen ja tilojen sekä 
aukioloaikojen puitteissa turvaa asukkaille, erityisesti lapsille 
ja nuorille sekä aktiivisen työelämän ulkopuolella olevan 
kuntalaisille hyvinvoinnin, osaamisen, yhteisöllisyyden sekä 
aktiivisen kansalaisuuden toimintaedellytykset verkkopalve-
lujen yhteiskunnassa. Lasten ja nuorten mediataitojen sekä 
kirjallisuusharrastuksen edistäminen ovat tavoitteellisia 
toiminnan painopisteitä. 
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Toimintaa kuvaava mittari 2015 tavoite 2016 tavoite 2017 
Lukiokoulutus:    
Talous:    

Kustannus/asukas 116 € 117 € 114 € 
Henkilöstö:    

Työtyytyväisyys 3,80 3,90 4,00 
Sairauspoissaolot pv/hlö 13,4 12,0 11,0 

Vaikuttavuus:    
Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos 3,90 3,90 4,00 

Kirjasto- ja tietopalvelut:    
Talous:    

Kustannus/asukas 61,1 € 61,5 € 59,5 € 
Henkilöstö:    

Työtyytyväisyys 3,48 3,70 3,80 
Sairauspoissaolot pv/hlö 9,6 10,0 10,0 

Vaikuttavuus:    
Asiakaskäynnit/asukas 11,2 10,5 10,0 
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Osaaminen ja tieto, Wellamo-opisto 
 
Sitova toimintakate 
Määrärahat TP 2015 TA+LTA:t 2016 

 
TA 2017 

 
TS 2018 TS 2019 

Menot 4 444 602 4 225 200 
 

4 048 600 
 

3 992 400 3 960 800 
Tulot 1 722 858 1 415 400 

 
1 425 400 

 
1 468 200 1 512 300 

Toimintakate 2 721 743 2 809 800   2 623 200   2 524 200 2 448 500 
 
 
Toiminnan kuvaus 
Wellamo-opiston tarkoituksena on tarjota mahdollisuus pai-
kalliseen vapaan sivistystyön lain mukaiseen opiskeluun. 
Opisto noudattaa elinikäisen oppimisen periaatteita ja tukee 
yksilöiden persoonallisuuden monipuolista kehittymistä sekä 
kykyä toimia yhteisöissä. Taide- ja muotoilukoulun toiminta 
on osa opistoa. 
 
Toimintaympäristö ja sen muutokset 
Opiston toimialueena Lahden lisäksi on Asikkala, Hollola, 
Kärkölä, Myrskylä, Orimattila ja Padasjoki. Osana talouden 
sopeuttamistoimia myös opetustunteja tullaan vähentämään. 
 

Toiminnan painopistealueet 
Opistossa järjestetään toiminta-alueen asukkaiden tarpeisiin 
perustuvaa yleissivistävää koulutusta, joka antaa elämän eri 
vaiheissa tilaisuuden omaehtoiseen oppimiseen ja itsensä 
kehittämiseen monipuolisesti eri aineissa. Opetusta anne-
taan taito- ja taideaineissa, kielissä, liikunnassa, tietoteknii-
kassa ja yhteiskunnallisissa aineissa. Opisto tarjoaa mahdol-
lisuuden taiteen perusopetuksen yleisen ja laajan oppimää-
rän opiskeluun riippuen ainealueesta. Opistossa järjestetään 
yleisiä kielitutkintoja.  
 

 
Toimintaa kuvaava mittari 2015 tavoite 2016 tavoite 2017 
Talous:    

Kustannus/asukas 3,80 € 4,80 € 4,20 € 
(huomioitu valtionosuus)    

Henkilöstö:    
Työtyytyväisyys 3,91 3,91 3,91 
Sairauspoissaolot pv/hlö 2,4 2,4 2,4 

Vaikuttavuus:    
Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos 4,18 4,10 4,10 
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Liikunta ja kulttuuri 
 
Sitova määräraha ja tuloarvio 
Määrärahat TP 2015 TA+LTA:t 2016 

 
TA 2017 

 
TS 2018 TS 2019 

Menot 25 756 370 27 545 300   27 320 700   27 048 300 26 757 600 
Tulot 2 055 993 2 090 500   1 903 200   1 980 400 2 039 900 
Toimintakate 23 700 377 25 454 800 

 
25 417 500 

 
25 067 900 24 717 700 

 
 
Toiminnan kuvaus 
Liikunnan ja kulttuurin vastuualue sisältää seuraavat palve-
luyksiköt: liikuntapalvelut, kaupunginmuseo sekä taseyksiköt 
kaupunginorkesteri ja kaupunginteatteri. Vastuualueen yhtei-
set palvelut vastaavat aiemman kulttuurikeskuksen palve-
luista koko vastuualuetta palvelevien toimintojen lisäksi. 
Yksiköt ovat liikunta- ja kulttuurilautakunnan alaisia ja mää-
rärahojen ko. sitovuustasolle sijoittuu vastuualueen yhteisten 
palvelujen rahoitus mukaan lukien kulttuurilaitosten avus-
tukset sekä liikuntapalvelujen määrärahat. 
 
Toiminnassa edistetään Lahden vetovoimaisuutta ja tunnet-
tuutta hankkeiden avulla ja tukemalla lahtelaisia toimijoita 
avustuksilla. Erityisenä vastuualueen tehtävänä on koordi-
noida kulttuurin tukimuotoja ja tapahtumatoimintoja. 
 
Vastuualueen keskeisinä tehtävinä ovat vastuualueen pro-
sessien johtaminen, markkinointi- ja viestintäyhteistyö, liikun-
ta-, kulttuuri- ja tapahtumatoiminta, 3. sektorin yhteistyö ja 
avustuspolitiikka, kansainvälisyysasiat sekä yhteinen toimin-
tajärjestelmätyö. 
 
Toimintaympäristö ja sen muutokset 
Liikunnan ja kulttuurin vastuualueen osalta tarkastellaan 
taloussuunnitelmakaudella toimintojen sijaintia yksiköissä ja 
vastuualueella. Liikunta- ja kulttuuripalvelujen organisointi on 
yksi suunnittelun painopiste ottaen huomioon erityisesti 
liikuntasektorin vastuut Nastolan alueella. Tapahtumatukipo-
litiikan koordinointivastuita kaupunkikonsernissa on tarpeen 
tarkentaa vastuualueen ja konsernin muiden toimijoiden 
välillä. 

Suunnitelmakaudella käyttötalouteen vaikuttavia merkittäviä 
kokonaisuuksia ovat myös tilojen mittava peruskorjaus- ja 
uudistuskokonaisuus (Urheilukeskus ja muu liikuntaraken-
taminen, mm. uimahallit) sekä MM-hiihdot 2017 ja erityisesti 
kiinteistöjen vuokramenojen kasvu. Näiden vaikutuksesta 
liikuntapalvelujen muuta rahoitustasoa joudutaan karsimaan 
mm. kunnossapidon osalta. Liikuntapalvelujen menoista yli 
60 prosenttia kohdentuu tilojen vuokrakustannuksiin. 
 
Toiminnan painopistealueet  
Tapahtumiin, avustuksiin ja kolmannen sektorin toiminnan 
tukemiseen liittyviä palveluprosesseja kehitetään ja vakiinnu-
tetaan osaksi vastuualueen kiinteätä toimintaa taloudelliset 
ehdot huomioon ottaen. Tapahtumatukipolitiikan koordinoin-
tivastuita kaupunkikonsernissa on tarpeen tarkentaa vastuu-
alueen ja konsernin muiden toimijoiden välillä. 
 
Avustusresurssien siirtyminen vastuualueelle kulttuurin, 
liikunnan ja tapahtumien osalta toteutetaan ns. toistu-
vaisavustusten osalta vuosina 2016—2017 aluejohtokunnan 
rooli Nastolan alueella huomioon ottaen.  
 
Tapahtumien osalta muokataan arviointityökalu tapahtuma-
tukien päätösten perusteluja selkiyttäväksi koskien mahdolli-
simman montaa tuettavaa tapahtumaa. Kaupungin tapah-
tumatukipolitiikan valmistelu ja päätöksen teko siirretään 
pääosin vastuualueen kautta tapahtuvaksi.  
 
 
 
 
 

 
 
Toimintaa kuvaava mittari 2015 tavoite 2016 tavoite 2017 
Talous:    

Kustannus/asukas (brutto) 116,13 € 118,70 € 120,00 € 
Kustannus/asukas (netto) 99,83 € 104,07 € 105,00 € 

Henkilöstö:    
Työtyytyväisyys 3,9 4 4 
Sairauspoissaolot pv/hlö 10 10 10 
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Liikunta ja kulttuuri, Kaupunginmuseo 
 
Sitova toimintakate 
Määrärahat TP 2015 TA+LTA:t 2016 

 
TA 2017 

 
TS 2018 TS 2019 

Menot 3 685 629 3 911 700 
 

3 921 800 
 

4 074 400 4 577 700 
Tulot 286 133 191 700 

 
197 500 

 
203 400 209 600 

Toimintakate 3 399 496 3 720 000   3 724 300   3 871 000 4 368 100 
 
 
Toiminnan kuvaus 
Lahden kaupunginmuseo vastaa maakuntamuseona ja alue-
taidemuseona toimialallaan Suomen museolaitoksen sekä 
opetus- ja kulttuuriministeriön alaisen Museoviraston tavoit-
teiden toteutumisesta mm. tunnistamalla ja vaalimalla muut-
tuvaa maakunnallista ja lahtelaista identiteettiä ja kulttuuria. 
Museoiden palvelut ovat merkittävässä roolissa Lahteen 
suuntautuvassa kulttuurimatkailussa. Matkailu-funktionsa 
ansiosta museopalveluilla on merkittäviä aluetaloudellisia 
kokonais- ja kerrannaisvaikutuksia.  
 
Toimintaympäristö ja sen muutokset 
Museon tavoitteena on pitkällä aikavälillä saada Lahden 
ydinkeskustaan uusi ajanmukainen museokeskus, jossa 
toimisivat mm. taidemuseo, julistemuseo ja historiallisen 
museon näyttelytoimintoja.  
 
Radio-ja  tv-museon  peruskorjaus  valmistui  vuoden  2016  
keväällä. Uudet laadukkaat perusnäyttelyt rakennetaan niin, 
että museo avataan Lahden hiihdon MM2017-kisojen yhtey-
dessä.  
 
Hiihtomuseon toimintaosasto valmistuu hiihdon MM2017-
kisojen alla. Laadukas peruskorjaus lisää Hiihtomuseon 
houkuttelevuutta. Perusnäyttely viimeistellään kisojen jäl-
keen, koska tila varataan 2017 MM-kisaorganisaation käyt-
töön kisojen aikana. 
 

Museo haluaa nostaa julistemuseon statusta. Julistemuseon 
näkyvyyden parantaminen vaatii oman perusnäyttelytilan. 
Julistemuseon uuden yhteistyökumppanin Grafia ry:n (Visuaa-
lisen viestinnän suunnittelijoiden järjestö) kanssa on päästy 
yhteistyöhön Kansainvälisen juliste-triennalen toteuttamises-
sa.  
 
Historiallisen museon uuden perusnäyttelyn ”Lahti 10000 
vuotta” suunnittelu on aloitettu. Uudistus toteutetaan Lahden 
kartanon alakertaan vuonna 2018—2019. Lahden teolli-
suusseura on tarjoutunut yhteistyökumppaniksi. Tilakeskus 
on myynyt taidemuseon yksityiselle kiinteistösijoittajien ryh-
mälle.  Taidemuseon  tulevaisuus  Vesijärvenkatu  11:sta  on  
uuden omistajan myötä epäselvä. Taidemuseon toiminnan 
vaikuttavuutta parantaisivat huomattavasti nykyaikaiset 
näyttelytilat. 
 
Toiminnan painopistealueet 
Taidemuseo ja julistemuseo tulevat toimimaan ainakin tois-
taiseksi (vuoden 2018 loppuun saakka) entisissä tiloissaan 
Vesijärvenkatu 11 sijaitsevassa kiinteistössä. Tulevien vuo-
sien (2018 jälkeinen aika) toimitilan sijainti on päätettävä, 
jotta toimenpiteisiin päästään riittävän ajoissa. 
 
Lahden museot järjestävät laadukasta näyttelytoimintaa 
Suomen itsenäisyyden 100-vuotis juhlavuonna 2017 ja Lah-
den hiihdon MM 2017-kisavuonna. Lahden museoiden vuo-
den 2017 näyttelyiden toteutuksessa Lahden kaupunki on 
keskeisessä roolissa. 
 
 
 
 

 
Toimintaa kuvaava mittari 2015 tavoite 2016 tavoite 2017 
Talous:    

Kustannus/asukas 30 € 30 € 30 € 
Henkilöstö:    

Työtyytyväisyys 3,71 3,90 4,00 
Sairauspoissaolot pv/hlö 16,6 10 10 

Vaikuttavuus:    
Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos hyvä hyvä hyvä 
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Liikunta ja kulttuuri, Kansainväliset urheilutapahtumat 
 
Sitova toimintakate 
Määrärahat TP 2015 TA+LTA:t 2016 

 
TA 2017 

 
TS 2018 TS 2019 

Menot 189 591 698 100 
 

783 500 
 

497 800 505 800 
Tulot 15 000 415 900 

 
428 400 

 
15 000 15 000 

Toimintakate 174 591 282 200   355 100   482 800 490 800 
 
 
Toiminnan kuvaus 
Lahden kaupungin asemaa kansainvälisesti tunnustettuna 
liikunta- ja urheilukaupunkina ylläpidetään ja edistetään 
turvaamalla resurssit erikseen tapahtumakohtaisesti sovitta-
ville teknisille muutoksille. Lahden kaupunki toteuttaa perus-
parannuksia ja korjauksia välillisenä tukena tapahtumille. 
Erityisenä kohteena ovat vuoden 2017 MM-kisojen järjestä-
missopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttäminen ja kisoja 
edeltävien tapahtumien valmistavat toimenpiteet sekä infra-
struktuurin parantaminen, sen resursointi ja tason nosto.  
 
Toimintaympäristö ja sen muutokset 
Taloussuunnitelmakaudella valmistaudutaan MM-kisojen ja 
samalla muiden tapahtumien olosuhteiden parantamiseen 
nykyaikaiselle tasolle suorituspaikkojen infrastruktuuri-
investointien ja tapahtumien osalta. Parannettuja olosuhteita 
sekä uusittua infrastruktuuria hyödynnetään tulevien tapah-
tumien järjestämisessä mahdollisimman hyvin.  

Toiminnan painopistealueet 
Välillisen teknisen tuen kohdistaminen suurtapahtumien 
toteuttamiseen parantaa Lahden kaupungin asemaa urheilu- 
ja liikuntakaupunkina ja tätä kautta lahtelaista elinkeinoelä-
mää. Tuettavat tapahtumat voidaan jakaa seuraaviin luok-
kiin: 
 
1. kansainväliset tai kansalliset arvotapahtumat, jotka tuo-

vat kaupunkiin suurta yleisöä paikan päälle sekä kansal-
lista ja kansainvälistä näkyvyyttä median kautta  

2. kansainväliset tai kansalliset massatapahtumat, jotka 
tuovat suuren määrän osanottajia. 

3. kansainväliset tai kansalliset tapahtumat (junioritapah-
tumat), jotka tuovat kaupunkiin suuren määrän osanotta-
jia ja heidän vanhempiaan. 

4. yksityiset organisaatiot, jotka tuovat oman henkilökun-
tansa liikunta- ja virkistystapahtumaan. 
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Lahden kaupunginorkesteri 
 
Sitova tilikauden ylijäämä (alijäämä) 
TULOSLASKELMA TP 2015 TA+LTA:t 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 
Liikevaihto 1 363 766 865 300 1 085 700 886 100 890 500 
Liiketoiminnan muut tuotot 409 390 171 900 90 900 187 000 187 000 
Tuet ja avustukset kunnalta/kuntayhtymältä 4 945 300 4 874 400 4 675 500 4 561 900 4 530 200 
Materiaalit ja palvelut 1 374 345 821 000 827 200 761 000 760 700 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 55 432 43 500 41 400 43 300 43 300 
Palvelujen ostot 1 318 913 777 500 785 800 717 700 717 400 

Henkilöstökulut 4 174 761 4 332 500 4 218 200 4 078 100 4 051 400 
Poistot ja arvonalentumiset 24 630 22 000 22 700 21 800 21 500 
Liiketoiminnan muut kulut 803 572 771 600 781 500 771 600 771 600 
Liikeylijäämä (alijäämä) 341 149 -35 500 2 500 2 500 2 500 
Rahoitustuotot ja -kulut -4 109 -2 500 -2 500 -2 500 -2 500 

Korkotuotot 0 0 0 0 0 
Muut rahoitustuotot 211 0 0 0 0 
Kunnalle/kuntayhtymälle maksetut korkokulut 2 470 2 500 2 500 2 500 2 500 
Muut rahoituskulut 1 850 0 0 0 0 

Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 337 040 -38 000 0 0 0 
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 337 040 -38 000 0 0 0 

       
     RAHOITUSLASKELMA TP 2015 TA+LTA:t 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 

Toiminnan rahavirta 361 670 -16 000 22 700 21 800 21 500 
Liikeyli-/alijäämä 341 149 -35 500 2 500 2 500 2 500 
Poistot ja arvonalentumiset 24 630 22 000 22 700 21 800 21 500 
Rahoitustuotot ja -kulut -4 109 -2 500 -2 500 -2 500 -2 500 

Investointien rahavirta 0 0 0 0 0 
Investointimenot 0 0 0 0 0 

   
  

  Toiminnan ja investointien rahavirta 361 670 -16 000 22 700 21 800 21 500 

   
  

  Rahoituksen rahavirta 
  

  
  

   
  

  Muut maksuvalmiuden muutokset -361 670 -24 600 -22 700 -21 800 -21 500 

   
  

  Rahoituksen rahavirta -361 670 -24 600 -22 700 -21 800 -21 500 

   
  

  Rahavarojen muutos 0 -40 600 0 0 0 
 
. 
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Toiminnan kuvaus 
Kaupunginorkesteri tarjoaa monipuolisilla konserteillaan 
erityisesti lahtelaisille elämänlaatua parantavia, henkistä 
virkistäytymistä lisääviä elämyksiä. Orkesteri jatkaa kansain-
välisesti näkyvää työtään ja näin toimii yhtenä kaupungin 
merkittävistä vahvuustekijöistä. 
 
Toimintaympäristö ja sen muutokset 
Pääosa konserteista soitetaan Sibeliustalossa. Orkesteri 
tekee myös kansainvälisiä kiertueita ja houkuttelee yleisöä 
myös Lahden ulkopuolelta. Alueellista konserttitoimintaa 
pyritään jatkamaan mm. Hämeenlinnassa toimintakentän 
muutoksista huolimatta. Orkesteri esiintyy aktiivisesti sosiaa-
lisessa mediassa ja seuraa sähköisen tiedonvälityksen kehit-
tymistä. 
 
Toiminnan painopistealueet 
Lapsille ja nuorille suunnattu toiminta on orkesterille tärkeää, 
ja yhteistyötä tehdään päiväkotien ja koulujen kanssa mm. 
”Hei, me sävelletään!” -projektein ja tarjoamalla lapsille ja 
nuorille räätälöityjä konsertteja. 
 

Henkilöstösuunnitelma 
Lahden kaupunginorkesterin organisaatio koostuu 67 muu-
sikosta ja yhdeksästä hallinnon edustajasta. Lisäksi viikko-
kohtaisesti palkataan kulloinkin esitettävän ohjelmiston 
mukaisesti tarvittava määrä avustajia ja sairaslomasijaisia. 
Hallinto koostuu seuraavista nimikkeistä: intendentti, apulai-
sintendentti, hallintosihteeri, sihteeri, markkinointisihteeri, 
myyntisihteeri, kaksi orkesterijärjestäjää ja nuotistonhoitaja. 
 
Vuonna 2016 orkesterin hallinnossa oli muutoksia eläköity-
misestä ja henkilövaihdoksista johtuen. Samassa yhteydessä 
osaa nimikkeistä ja työnkuvista muutettiin vastaamaan 
enemmän tämän päivän tarpeita. Työnkuvaprosessi on käyn-
nissä ja se on tarkoitus saattaa valmiiksi vuoden 2016 lop-
puun mennessä. Alkava vuosi on tarkoitettu uusien roolien 
vakauttamiseen ja kehityskohteiden kartoittamiseen.  
 
Orkesterilla on viime vuosina eri syistä ollut täyttämättä joi-
tain muusikkotoimia. Muusikon työssä fyysinen elementti on 
keskeinen, ja pitkäkestoisena toimenpiteenä vajaamiehitys 
lisää riskiä ylikuormittumiseen ja työssä jaksamisen heikke-
nemiseen. Tällä on myös kielteinen vaikutus taiteellisen 
tason säilymiseen. 
 

 
Henkilöstösuunnitelma 2015 2016 2017 2018 2019 
Henkilöstömäärä 247 282 281 281 281 

vakinaiset 72 73 76 76 76 
määräaikaiset 175 209 205 205 205 
uudet perustettavat tehtävät 0 0 0 0 0 
muutos edellisvuoteen  35 -1 0 0 

Henkilötyövuodet 90 82 85 85 85 
Palkkasumma ilman sivukuluja 3 298 237 3 350 100 3 431 800 3 463 500 3 496 000 

muutos edellisvuoteen  51 863 81 700 31 700 32 500 
 
Toimintaa kuvaava mittari 2015 tavoite 2016 tavoite 2017 
Talous:    

Kustannus/asukas 31,40 € 27,00 € 27,00 € 
Henkilöstö:    

Työtyytyväisyys 3,7 3,8 3,8 
Sairauspoissaolot pv/hlö 13,6 7 7 

Vaikuttavuus:    
Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos 4,4 4,4 4,5 
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Lahden kaupunginteatteri 
 
Sitova tilikauden ylijäämä (alijäämä) 
TULOSLASKELMA TP 2015 TA+LTA:t 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 
Liikevaihto 1 505 493 2 020 600 2 134 600 2 159 900 2 203 100 
Liiketoiminnan muut tuotot 205 417 159 800 160 800 164 800 168 100 
Tuet ja avustukset kunnalta/kuntayhtymältä 6 680 200 6 934 300 6 607 500 6 440 100 6 309 800 
Materiaalit ja palvelut 1 200 286 1 361 600 1 463 500 1 443 300 1 446 900 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 295 534 324 100 316 700 310 000 315 000 
Palvelujen ostot 904 752 1 037 500 1 146 800 1 133 300 1 131 900 

Henkilöstökulut 4 938 647 5 294 700 4 966 800 4 842 700 4 757 200 
Poistot ja arvonalentumiset 230 605 240 000 248 000 259 900 259 900 
Liiketoiminnan muut kulut 2 112 415 2 186 500 2 212 700 2 207 000 2 205 100 
Liikeylijäämä (alijäämä) -90 844 31 900 11 900 11 900 11 900 
Rahoitustuotot ja -kulut -9 730 -11 900 -11 900 -11 900 -11 900 

Korkotuotot 0 0 0 0 0 
Muut rahoitustuotot 43 0 0 0 0 
Kunnalle/kuntayhtymälle maksetut korkokulut 7 816 7 900 7 900 7 900 7 900 
Muut rahoituskulut 1 957 4 000 4 000 4 000 4 000 

Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia -100 574 20 000 0 0 0 
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -100 574 20 000 0 0 0 

       
     RAHOITUSLASKELMA TP 2015 TA+LTA:t 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 

Toiminnan rahavirta 130 032 260 000 248 000 259 900 259 900 
Liikeyli-/alijäämä -90 844 31 900 11 900 11 900 11 900 
Poistot ja arvonalentumiset 230 605 240 000 248 000 259 900 259 900 
Rahoitustuotot ja -kulut -9 730 -11 900 -11 900 -11 900 -11 900 

Investointien rahavirta -202 226 -150 000 -150 000 -150 000 -150 000 
Investointimenot -202 226 -150 000 -150 000 -150 000 -150 000 

   
  

  Toiminnan ja investointien rahavirta -72 195 110 000 98 000 109 900 109 900 

   
  

  Rahoituksen rahavirta 
  

  
  

   
  

  Lainakannan muutokset -4 290 0 0 0 0 
Lyhytaikaisten lainojen muutokset -4 290 0 0 0 0 

   
  

  Muut maksuvalmiuden muutokset 76 485 -110 000 -98 000 -109 900 -109 900 

   
  

  Rahoituksen rahavirta 72 195 -110 000 -98 000 -109 900 -109 900 

   
  

  Rahavarojen muutos 0 0 0 0 0 
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Toiminnan kuvaus 
Kaupunginteatteri on laadukas, omaleimainen ja ohjelmistol-
taan monipuolinen metropolialueen pohjoinen keskusteatteri 
ja Lahden keskeinen vetovoimatekijä. Teatteri järjestää teat-
teriesityksiä omana tuotantonaan ja yhteistuotantoina. Oh-
jelmistonsa täydentämiseksi teatteri järjestää koti- ja ulko-
maisia teatterivierailuja ja muita kulttuuriesityksiä. 
 
Toimintaympäristö ja sen muutokset 
Teatteriyleisö segmentoituu ja sirpaloituu samalla kun suur-
ten ja aktiivisten ryhmäasiakkaiden määrä supistuu. Jatkos-
sakin ihmisten tarve elävän taiteen kokemiseen säilyy. 

Toiminnan painopistealueet 
Teatterin toiminta sopeutetaan taloudellisiin reunaehtoihin. 
Toimintaedellytykset turvataan verkostoitumalla ja tekemällä 
tuotantoyhteistyötä. Lasten ja nuorten teatteritarjonta turva-
taan, osallistutaan koululaisten kulttuurikasvatusohjelman 
sekä 9. luokkalaisten ja lukion 1. luokkalaisten kulttuurikort-
tien toteuttamiseen. Myös yleisötyötä kehitetään, jotta ihmi-
selle voidaan tarjota elävää taidetta sen eri muodoissa. 
 
Henkilöstösuunnitelma 
Kaupunginteatterin oman henkilöstön sekä vierailijoiden 
lukumäärä sopeutetaan taloudellisiin mahdollisuuksiin. Teh-
täviä yhdistelemällä ja tehtäväkuvauksia monipuolistamalla 
pyritään toiminnan tehostumiseen. 
 
 
 

Henkilöstösuunnitelma 2015 2016 2017 2018 2019 
Henkilöstömäärä 157 152 149 148 147 

vakinaiset 102 101 99 98 97 
määräaikaiset 55 51 50 50 50 
uudet perustettavat tehtävät 0 0 0 0 0 
muutos edellisvuoteen  -5 -3 -1 -1 

Henkilötyövuodet 107 106 106 103 104 
Palkkasumma ilman sivukuluja 3 932 000 4 005 000 3 920 000 3 840 000 3 833 000 

muutos edellisvuoteen  73 000 -85 000 -80 000 -7 000 
 
 
Toimintaa kuvaava mittari 2015 tavoite 2016 tavoite 2017 
Talous:    

Kaupungin avustus/asukas    
-väh. valtionosuudella 35,26 € 38,66 € 37,92 € 
-väh. valtionosuudella ja sis. vuokrilla 19,38 € 22,85 € 22,02 € 

Henkilöstö:    
Työtyytyväisyys 3,86 3,77 3,86 
Sairauspoissaolot pv/hlö 7,30 3,30 3,30 

Vaikuttavuus:    
Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos 4,38 4,50 4,50 
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Tekninen ja ympäristötoimiala 
 
Tuloslaskelma  TP 2015 TA+LTA:t 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 
Toimintatuotot 37 588 506 35 086 700 36 999 400 38 083 900 39 200 900 
   Myyntituotot 13 166 067 12 750 400 13 114 500 13 557 000 14 006 500 
   Maksutuotot 8 714 597 8 014 500 8 502 900 8 877 400 9 129 800 
   Tuet ja avustukset 1 375 303 698 300 650 000 669 500 689 600 
   Vuokratuotot 13 200 808 12 367 000 13 051 700 13 280 000 13 625 000 
   Muut toimintatuotot 1 131 731 1 256 500 1 680 300 1 700 000 1 750 000 
Valmistus omaan käyttöön 13 315 0 0 0 0 
Toimintakulut 46 852 496 47 302 000 46 589 200 48 410 300 48 943 900 
   Henkilöstökulut 11 710 008 13 099 300 12 566 900 12 761 800 12 581 400 
   Palvelujen ostot 31 858 101 30 992 900 30 697 700 32 190 500 32 836 900 
   Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 531 430 1 423 600 1 541 900 1 636 700 1 669 300 
   Avustukset 39 463 47 200 47 200 47 200 47 200 
   Muut toimintakulut 1 713 494 1 739 000 1 735 500 1 774 100 1 809 100 
Toimintakate -9 250 675 -12 215 300 -9 589 800 -10 326 400 -9 743 000 
Poistot ja arvonalentumiset 14 972 370 17 907 500 19 122 400 22 614 800 25 605 800 
Tilikauden tulos -24 224 763 -30 122 800 -28 712 200 -32 941 200 -35 348 800 

 
 

Henkilöstösuunnitelma 2015 2016 2017 2018 2019 
Henkilöstömäärä 215 217 217 215 214 

vakinaiset 203 206 206 207 206 
määräaikaiset 12 11 9 8 8 
uudet perustettavat tehtävät 0 0 2 0 0 
muutos edellisvuoteen  2 0 -2 -1 

Henkilötyövuodet 211 213 211 211 212 
Palkkasumma ilman sivukuluja 8 510 717 8 982 300 9 043 000 9 111 969 9 251 011 

muutos edellisvuoteen  471 583 60 700 68 969 139 042 
 
 
Toiminnan kuvaus 
Teknisen ja ympäristötoimialan toimieliminä ovat tekninen ja 
ympäristölautakunta, rakennus- ja ympäristölupalautakunta, 
Päijät-Hämeen jätelautakunta ja Lahden seudun joukkolii-
kennelautakunta. Lautakunnat edistävät ja ohjaavat kunta-
laisten vaikutuskanavana toimien lautakuntien alaisten vas-
tuualueiden toiminnan ja tulosten laatua. Toiminnassaan 
lautakunnat noudattavat niissä edustettuina olevien kuntien 
valtuustojen tahtoa seuraavasti: 
 Tekninen ja ympäristölautakunta: Lahti 
 Rakennus- ja ympäristölupalautakunta: Lahti 
 Päijät-Hämeen jätelautakunta: Asikkala, Heinola, Hollola, 

Kärkölä, Lahti, Myrskylä, Orimattila, Padasjoki, Pukkila ja 
Sysmä 

 Lahden seudun joukkoliikennelautakunta: Asikkala, Har-
tola, Heinola, Hollola, Kärkölä, Lahti, Padasjoki, Orimattila 
ja Sysmä 

Kaikki vastuualueet toimivat teknisen ja ympäristölautakun-
nan alaisina. 
 

Henkilöstösuunnitelma 
Teknisellä ja ympäristötoimialalla henkilöstön määrä vähe-
nee yksikköjen henkilöstösuunnitelmien mukaisesti suunnit-
telukauden aikana. Rekrytoinnin painopiste asetetaan sisäi-
seen rekrytointiin. Systemaattisella työtehtävien arvioimisel-
la, tehtävien muutoksilla, sisäisillä työnkierroilla ja osaami-
sen lisäämisellä henkilöstömäärä pystytään pitämään va-
kaana. Rekrytointitilanteissa kiinnitetään myös erityistä huo-
miota hiljaisentiedon siirtämiseen. Henkilöstön osaamis- ja 
koulutusastetta nostetaan johdonmukaisesti, koulutuksella 
valmistaudutaan muuttuviin vaatimuksiin ja työtehtävien 
muutoksiin. 
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Hallintopalvelut 
 
Sitova toimintakate 
Määrärahat TP 2015 TA+LTA:t 2016 

 
TA 2017 

 
TS 2018 TS 2019 

Menot 2 726 173 3 051 000   3 220 500   3 334 200 3 328 300 
Tulot 172 006 55 300   109 400   111 100 113 000 
Toimintakate 2 553 715 2 995 700 

 
3 111 100 

 
3 223 100 3 215 300 

 
Toiminnan kuvaus 
Hallintopalvelut järjestää toimialan yhteisesti hoidettavat 
henkilöstö-, talous-, ym. palvelut. Se varmistaa hallinnon 
toimivuuden ohjaamalla, kehittämällä ja koordinoimalla 
toimialan vastuualueiden hallintoa. Sen vastuulle kuuluu 
myös ympäristökehitys. Ympäristökehitys on organisoitu 
toimialan ja osittain myös kaupungin laajuisena toimintona 
hallintopalveluihin. Mallilla korostetaan sen merkitystä laa-
jempana kuin yhden vastuualueen asiana. 
 
Toimintaympäristö ja sen muutokset 
Toimialalla jatketaan hallinto- ja toimistopalvelujen keskittä-
mistä hallintopalveluihin: 
 henkilöstöhallinto 
 taloushallinto 
 päätöksentekopalvelut 
 arkistointi ja tiedonohjaus 

Toiminnan painopistealueet 
Hallintopalvelujen toiminnan painopisteenä on kaupungin 
strategian pohjalta toiminnan uudistaminen ja tehostaminen 
muun muassa sähköisiä palveluja kehittämällä. 
 

 
Toimintaa kuvaava mittari 2015 tavoite 2016 tavoite 2017 
Talous:    

Kustannus/asukas 22,4 € 25,2 € 28,0 € 
Henkilöstö:    

Työtyytyväisyys 3,98 4,2 4,2 
Sairauspoissaolot pv/hlö 9,85 6,0 6,0 

Vaikuttavuus:    
Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos 80,3 80,0 80,0 
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Maankäyttö ja aluehankkeet, Kaupunkiympäristö ja Rakennus- ja ympäristövalvonta  
vastuualueet yhteensä 
 
Sitova määräraha ja tuloarvio 
Määrärahat TP 2015 TA+LTA:t 2016 

 
TA 2017 

 
TS 2018 TS 2019 

Menot 26 387 184 27 086 800   26 705 300   27 677 400 27 890 400 
Tulot 25 636 115 23 134 500   24 891 500   25 617 400 26 364 800 
Toimintakate 738 206 3 952 300 

 
1 813 800 

 
2 060 000 1 525 600 

 

13,6

5,9
8,7

16,8

2,55 4,0

Toimintatuotot 24,9 milj. € Toimintakulut 26,7 milj. €

Maankäyttö ja aluehankkeet Kaupunkiympäristö Rakennus- ja ympäristövalvonta

 
 
Toiminnan kuvaus 
Kaupunkiympäristö luo perusedellytykset kaupungin kestä-
välle kehitykselle sekä asukkaita ja asiakkaita tyydyttävälle 
asumiselle, yrittämiselle ja muulle kaupunkielämälle vastaa-
malla yleisten alueiden hallinnasta, kehittämisestä, ylläpidos-
ta ja liikennejärjestelmän suunnittelusta. Yksikkö vastaa 
myös seudullisesta joukkoliikenteen suunnittelusta ja jäte-
huollon viranomaistehtävistä, pysäköinninvalvonnasta ja 
seudullisesta koulu-ja sosiaalitoimen kuljetussuunnittelusta. 
 
Maankäyttö ja aluehankkeet -vastuualue luo perusedellytyk-
set kaupungin kestävälle kehitykselle sekä asukkaita ja 
asiakkaita tyydyttävälle asumiselle, yrittämiselle ja muulle 
kaupunkielämälle huolehtimalla kaavoituksesta, kiinteistön-
muodostuksesta, kartasto- ja sijaintitietojen ylläpidosta, 
kaupungin maapolitiikasta, kaupungin asuntotoimesta sekä 
kaupungin merkittävien aluekehityshankkeiden toteuttami-
sesta. 
 
Rakennus- ja ympäristövalvonta luo perusedellytykset kau-
pungin ja rakennusvalvonnan osalta myös Kärkölän kestäväl-
le kehitykselle sekä asukkaita ja asiakkaita tyydyttävälle 
asumiselle, yrittämiselle ja muulle kaupunki- ja maaseu-
tuelämälle huolehtimalla lainsäädännössä rakentamiselle ja 
rakennetulle ympäristölle asetettujen tavoitteiden, kuten 
kaavoituksen, hyvän kaupunkikuvan, turvallisuuden, terveel-
lisyyden ja tarkoituksenmukaisuuden vaatimusten sekä 
yleisen  edun  huomioon  ottamisesta  rakentamisessa  ja  ra-
kennusten käytössä, huolehtimalla ympäristöterveydenhuol-
losta sekä ympäristönsuojelusta ja -hoidosta, vesiensuojelus-
ta, luonnonsuojelusta, maa-ainesten oton valvonnasta ja 
ympäristötiedon jakamisesta. 
 
Toimialan talousarvioesitys sisältää pysäköinti- ja muihin 
maksuihin ja taksoihin korotuksia noin 850 000 euroa. 
 
Toimintaympäristö ja sen muutokset 
Kaupunkiympäristön toimintaan vaikuttaa merkittävästi 
Lahden seudun kuntatekniikka Oy:n toiminnan alasajo vuon-
na 2016. Erityisesti vihertöiden osalta monia toimintoja ja 
rekisterien ylläpitoa hoiti yhtiön henkilöstö tilaajan tukena. 
Vuoden 2016 aikana on palkattu yhtiön henkilöstöä tilaajan 
palvelukseen. Kaupunkiympäristö on saanut näin tilaajare-
surssia vahvistettua ja osaamista parannettua. Tätä kautta 
on saatu myös paikattua merkittävästi kuntien yhdistymises-
sä laajentuneiden hoitoalueiden aiheuttamaa resurssipulaa. 

Maankäyttö ja aluehankkeet vastuualueelle uuden Lahden 
kaupungin muodostuminen on merkinnyt toiminnallisia uu-
delleen järjestelyjä ja lisätyötä muutaman lähivuoden ajaksi. 
Arkistojen digitalisointi, paikkatietoaineistojen tietojen perus-
parannus, Nastolan asemakaavoitetun alueen kiinteistöjen 
tonttijakojen laatiminen ja tonttien sekä yleisten alueiden 
lohkominen muodostavat työmäärältään ja vaikutuksiltaan 
merkittävän hankkeen, joka on vietävä läpi ripeästi. Kaavoi-
tuksen, kiinteistömuodostuksen ja sähköisten asiakaspalve-
lujen toiminnallisten järjestelmien tarvitsemat perustiedot on 
saatava tarkistettua ja yhtenäistettyä koko uuden kunnan 
alueella. Jo rakennettujen alueiden uusiutuminen ja käyttö-
tarkoitusten muutokset aiheuttavat aikaisempaa enemmän 
rakennusten purkuja, pilaantuneen maaperän puhdistustöitä 
sekä rakenteellisia melun- ja tärinäntorjuntaratkaisuja. Nämä 
lisäävät selvitystarpeita kaavoitusvaiheessa ja edellyttävät 
myös riittäviä taloudellisia ja henkilöstöresursseja toteutuk-
sessa. Talousarvioesitykseen ei ole ollut mahdollisuutta 
osoittaa tarpeen edellyttämää määrärahaa kaikkiin jo tiedos-
sa oleviin purkukohteisiin. Kaavoituksen ja kiinteistönmuo-
dostuksen taksoja sekä tonttien luovutushintoja tarkistetaan 
määrävälein vähintään inflaation edellyttämällä tavalla.  
Tästä huolimatta taloussuunnitelmakaudella vastuualueen 
tulokertymän ennakointiin aiheuttavat epävarmuutta maan-
käyttösopimustulojen vuotuisen vaihtelun arviointi, merkittä-
vien liiketonttien vuokrasopimuksiin sisältyvien osto-
optioiden käyttäminen sekä muutoinkin lisääntynyt vuokra-
tonttien omaksi lunastaminen. Maankäyttösopimustulojen 
suureenkin vaihteluun eri vuosina tulee varautua.  
 
Rakennus- ja ympäristövalvonnan vastuualueella rakennus-
tuotanto on vuoden 2016 hieman piristynyt erityisesti asun-
totuotannon osalta. Vuodelle 2017 koko maan rakentami-
sessa on ennustettu pientä kasvua. Ympäristöterveys ottaa 
hoitaakseen entisen Nastolan ympäristöterveyden palvelut 
vuoden 2017 alusta lukien ja näin suoritteet ja toiminta-alue 
kasvavat huomattavasti. Tehtäviä varten joudutaan palk-
kaamaan lisää henkilökuntaa ja hankkimaan Nastolasta 
toimitilat toiselle praktikkoeläinlääkärille. Eläinsuojelussa 
jatketaan 2016 aloitettua yhteistyötä Hyvinkään kanssa. 
Ympäristöpalvelujen viranomaistoiminta Hollolan kanssa on 
päättynyt vuoden 2016 alussa. Hankkeiden hallinnointi ja 
ympäristöneuvonta henkilöineen ovat siirtyneet hallintoon 
vuoden 2016 alkupuolella. Pinta-alaltaan merkittävä Lahden 
kaupungin laajeneminen vaatii lisäpanostusta luonnon mo-
nimuotoisuuden turvaamiseen, vesistöjen hoitoon ja luon-
nonsuojeluun sekä ennaltaehkäisevään ympäristönsuoje-
luun.  Viranomaistoiminnassa lisäpanoksia tarvitaan jatkos-
sakin ei-luvanvaraisten toimintojen valvontaan ja niiden 
aiheuttamien ympäristöhäiriöiden vähentämiseen. Ympäris-
töpalvelujen vesien- ja luonnonhoitoon tarvittava kaupungin 
omarahoitusosuus on tehtävään nähden vähäinen. Raken-
nus- ja ympäristövalvonnan tulot muodostuvat pääosin ra-
kennuslupatuloista ja talousarvio onkin laadittu erityisesti 
vuoden 2017 osalta sen varaan, että ennusteet rakentami-
sen määrästä ensi vuonna toteutuvat. 
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Toiminnan painopistealueet 
Kaupunkiympäristön toiminnan painopisteenä suunnitelma-
kaudella on varmistaa resurssit kaupungin kasvun mahdollis-
tamiseksi priorisoimalla investointikohteet sisäisesti niin, että 
uudisrakentamiseen tarvittavien alueiden kunnallistekniikka 
voidaan toteuttaa. Vuoden 2016 aikana on kaikilta osin 
siirrytty markkinoilta hankittuun ylläpitoon ja investointitoi-
mintaan. Toimintaa kehitetään laadullisesti hyvään, taloudel-
liseen ja kuntalaisia tyydyttävään suuntaan. Eteläisen kehä-
tien hankekokonaisuuden rakentaminen käynnistyy keväällä 
2017. Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan MT 167 neli-
kaistaistaminen 3,2 km matkalla. Hankekokonaisuuden on 
tarkoitus valmistua vuonna 2021. Hankkeen kokonaiskus-
tannukset ovat 275 miljoonaa euroa, josta Lahden kaupun-
gin osuus on 70 miljoonaa euroa. Keskustan kehittäminen 
jatkuu ja vaatii edelleen merkittävää rahoitusta vuosittain. 
Suuria aluehankkeita on myös lähdössä käyntiin (Hennala, 
Ranta-Kartano, radan varsi mm.) ja niiden rahoitustarve 
ajoittuu koko taloussuunnitelmakaudelle. 
 
Kaupunkiympäristö toimii myös Päijät-Hämeen jätehuolto 
Oy:n toiminta-alueen jätehuoltoviranomaisena. Jätehuoltovi-
ranomaisen tavoitteena on saattaa päätöksentekoon vuoden 
2017 aikana jätteenkuljetuspäätökset kiinteästä jätteestä ja 
lietteestä sekä kehittää asiointia. Kaupunkiympäristön ta-
lousarvioon sisältyy 0,5 milj. euron varaus MM 2017 kisoihin 
liittyen. Summalle on tarkoitus kattaa kisajärjestelyistä johtu-
via kuluja, kuten esimerkiksi kisaorganisaation linja-autoliput 
(180 000 euroa). 
 

Maankäyttö ja aluehankkeet vastuualueella yhdistymissopi-
muksen ja kaupungin strategian mukaisesti on suunnitelma-
kaudella tärkeintä luoda edellytyksiä kaupungin kestävän 
kehityksen mukaiselle yhdyskuntarakenteelle sekä työpaik-
kojen ja väestön määrän tasaiselle kasvulle. Tämän toteut-
tamiseksi hankitaan maa-alueita, kaavoitetaan riittävä määrä 
asumisen ja yritystoiminnan tonttimaata sekä panostetaan 
elinympäristön ja asukkaiden viihtyisyyden huomioon ottami-
seen kaikessa toiminnassa. Kansalaisten osallistumista ja 
vuorovaikutusmenettelyjä kehitetään. Vuoden 2017 keskei-
siä tavoitteita ovat: Yleiskaavoitus (Uuden kunnan yleiskaa-
van tavoitteiden valmistelu), Radanvarren alueen kehittämi-
nen (asemanseudut), Hennalan alueen asemakaavoitus, 
keskusta-alueiden (Lahti, Rakokivi) kehittäminen, Sataman-
Urheilukeskuksen alueen kehittämissuunnitelman laatimi-
nen, yritys- ja elinkeinotoiminnan sijoittumismahdollisuuksien 
edellytysten parantaminen.  
 
Rakennus- ja ympäristövalvonnan toiminnan painopisteinä 
ovat toiminta-alueen kasvun mahdollistaminen joustavan 
lupakäsittelyn avulla sekä elinympäristön ja asumisviihtyisyy-
den parantaminen rakennetun ja luonnon ympäristön kun-
nosta huolehtimalla. Asukkaiden hyvinvointiin sekä elinympä-
ristön terveellisyyteen ja toimivuuteen kohdistuvat tehtävät 
ovat painopisteinä. Toiminnassa korostuvat erityisesti ennal-
taehkäisevät toimenpiteet. 
 
Kärkölän osalta vuoden 2017 talousarvioesitys perustuu 
seuraaviin talouslukuihin: 
 

Menot Lupatulot Netto 
70 000 32 000 38 000 

 
 

 
 

 
 

Vuoden 2017 määrärahoilla toteutetaan muun muassa seuraavaa:  
uusia väyliä rakennetaan 2,1 km 
keskeneräisiä väyliä rakennetaan valmiiksi 3,3 km 
vanhoja väyliä perusparannetaan 4,3 km 
uusia tunneleita ja siltoja rakennetaan 1 kpl 
uusia puistoja ja leikkialueita rakennetaan 2,1 ha 
vanhoja puistoja ja leikkialueita saneerataan 1,3 ha 
metsänhakkuut 15 000 m3 



81 
 

 
Toimintaa kuvaava mittari 2015 tavoite 2016 tavoite 2017 
Kaupunkiympäristö    
Talous:    

Kustannus/asukas 130,1 € 143,8 € 142,4 € 
Tulot/asukas 61,1 € 66,2 € 67,8 € 

Henkilöstö:    
Työtyytyväisyys 3,2 4,2 4,2 
Sairauspoissaolot pv/hlö 14,4 6,0 6,0 

Vaikuttavuus:    
Tyytyväisyys pääkatujen kuntoon 76,6 % 70 % 70 % 
Tyytyväisyys asuinalueiden puistojen ja viher-
alueiden hoitoon 

65,6 % 55 % 55 % 

Tyytyväisyys oman asuinkadun lumenaurauk-
seen 

59,5 % 55 % 55 % 
Maankäyttö ja aluehankkeet    
Talous:    

Kustannus/asukas 55,6 € 50,5 € 50,4 € 
Tulot/asukas 137,3 € 110,3 € 113,1 € 

Henkilöstö:    
Työtyytyväisyys 3,8 4,2 4,2 
Sairauspoissaolot pv/hlö 6,3 6,0 6,0 

Vaikuttavuus:    
Asuinalueiden palvelujen saavutettavuus  
(kyselyn tulos) 

79,8 % 85 % 85 % 

Rakennus- ja ympäristövalvonta    
Talous:    

Kustannus/asukas 45,3 € 33,9 € 34,7 € 
Tulot/asukas 29,1 € 17,4 € 20,8 € 

Henkilöstö:    
Työtyytyväisyys 3,9 4,2 4,2 
Sairauspoissaolot pv/hlö 11,6 6,0 6,0 

Vaikuttavuus:    
Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos (rakva) 93 % 90 % 90 % 
Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos 
(ymp.palvelut) 

87 % 90 % 90 % 
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Joukkoliikenne 
 
Sitova toimintakate 
Määrärahat TP 2015 TA+LTA:t 2016 

 
TA 2017 

 
TS 2018 TS 2019 

Menot 17 739 139 17 164 200 
 

16 663 400 
 

17 398 700 17 725 200 
Tulot 11 780 385 11 896 900 

 
11 998 500 

 
12 355 400 12 723 100 

Toimintakate 5 958 755 5 267 300   4 664 900   5 043 300 5 002 100 
 
 
Toiminnan kuvaus 
Seudullisen joukkoliikenteen suunnittelu ja toteutus. 
 
Toimintaympäristö ja sen muutokset 
Kolmannen joukkoliikennesuunnittelijan palkkaaminen 
1.9.2016 alkaen parantaa merkittävästi joukkoliikenteen 
resursointia ja mahdollistaa pitkäjänteisen ja proaktiivisem-
man joukkoliikennesuunnittelun operatiivisen toiminnan 
tueksi. Vuonna 2017 jatketaan joukkoliikenteen käyttäjäläh-
töistä kehittämistä keskittyen erityisesti matkustajainformaa-
tion kehittämiseen. Lahden seudun liikenne tekee tiivistä 
yhteistyötä 2017 hiihdon MM-kilpailujen organisaation kans-
sa ja kisat tarjoavat hienon mahdollisuuden joukkoliikenteen 
imagon kehittämiseen. 
 
Vuonna 2016 tehtiin sopeuttamistoimia talouden paranta-
miseksi mm. vähentämällä hiljaisen ajan liikenteestä vuoroja 
ja korottamalla lippujen hintoja. 

Toiminnan painopistealueet 
Joukkoliikenteessä kilpailutetaan vuonna 2017 mm. Lahti-
Vääksy-Sysmä sekä Heinola-Hartola-Sysmä vuorot. Liikennet-
tä joudutaan todennäköisesti ostamaan myös Lahti-Lammi-
Hämeenlinna välille Uudenmaan ELY-keskuksen ilmoitettua 
luopuvansa välin liikenteen hankinnasta. Vuonna 2018 päät-
tyvät kahden kohteen sopimukset, joiden osalta pitää tehdä 
päätös optioiden käyttämisestä tai valmistella kilpailutus 
vuoden 2017 aikana. Vuonna 2019 päättyvät neljän kohteen 
sopimukset, joiden osalta on tehtävä päätökset optioiden 
käytöstä tai kilpailuttamisesta vuoden 2018 aikana. Vuonna 
2020 päättyvät sopimukset kahdesta kohteesta, joiden osal-
ta päätöksiä on tehtävä vuonna 2019. Uusiin kilpailutuksiin 
valmistellaan malli, jossa hyödynnetään älyliikenteen mah-
dollistamia palveluja. 

 
Toimintaa kuvaava mittari 2015 tavoite 2016 tavoite 2017 
Talous:    

Kustannus/asukas 166,3 € 143,8 € 139,9 € 
Tulot/asukas 111,1 € 99,7 € 99,2 € 
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Tuloslaskelmaosa 

 Talousarvion tuloslaskelmat 
 Verotulot 
 Käyttötalouden valtionosuudet 
 Korkotulot ja -menot 
 Muut rahoitustulot ja-menot 

 
Investointiosa 

 Kiinteä omaisuus 
 Talonrakennusinvestoinnit 
 Julkinen käyttöomaisuus 
 Irtain omaisuus 
 Arvopaperit ja osuudet 

Rahoitusosa 
 Rahoituslaskelma 
 Antolainat 
 Lainanotto, pitkäaikaiset lainat 
 Lainanotto, lyhytaikaisten muutos 
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Tuloslaskelmaosa
Tuloslaskelmassa osoitetaan, kuinka kunnan tulorahoitus 
riittää palvelutoiminnan menoihin eli käyttömenoihin, 
rahoitusmenoihin sekä omaisuuden kulumisen edellyttä-
miin poistoihin. Tuloslaskelmassa summataan talousarvi-
on käyttötalousosan toimintatulot ja -menot. Yhdistely 
tehdään tuloslaskelmakaavan tilien tarkkuudella. Tulos-
laskelman välituloksina esitetään mm. seuraavat tiedot: 
 
Toimintakate on toimintatulojen ja -menojen erotus eli 
käyttötalouden nettomenot. Vuosikate ilmoittaa paljonko 
talousarviovuoden tulorahoituksesta jää investointien ja 
muiden pitkävaikutteisten menojen kattamiseen. Jotta 
terveen talouden kriteerit toteutuisivat, tulisi vuosikatteen 
pitkällä aikavälillä olla samaa suuruusluokkaa kuin net-
toinvestoinnit. Vuosikatteen riittävyyttä voidaan verrata 
investointien lisäksi myös käyttöomaisuuden poistoihin. 
Vuosikatteen tulisi riittää kattamaan omaisuuden kulumis-
ta mittaavat poistot. 

Vuoden 2017 tuloslaskelmasta ilmenee, että rahoitus-
erien jälkeen saatava vuosikate, 41,2 milj. euroa, kattaa 
käyttöomaisuuden poistoista 97,0 prosenttia. Suunnitel-
man mukaiset poistot on laskettu Kuntaliiton suosituksen 
mukaan  ja  ne  ovat  42,5  milj.  euroa.  Tilikauden  tulos  ker-
too tilikauden tulojen ja menojen erotuksen. Vuoden 2017 
tulos on -1,3 milj. euroa. Tilikauden tulosta voidaan vielä 
käsitellä rahastojen ja/tai varausten muutoksilla eli niin 
sanotuilla tuloksen käsittelyerillä. Tuloslaskelman viimei-
nen rivi osoittaa tilikauden yli-/alijäämän, joka vuonna 
2017 on 1,2 milj. euroa alijäämäinen. Vuokrakulut sisälty-
vät tuloslaskelmassa muihin toimintakuluihin. Vuonna 
2017 vuokrakuluja arvioidaan olevan yhteensä 63,7 milj. 
euroa, josta rakennusten vuokrat ovat 56,5 milj. euroa. 

 
TULOSLASKELMA TP 2015 TA+ LTA:t 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 
Toimintatuotot 230 537 759 234 482 300 175 016 800 172 820 100 175 456 400 
Myyntituotot 75 294 375 74 573 600 46 877 200 47 306 500 47 864 300 
Maksutuotot 40 056 952 46 075 500 20 806 800 21 323 700 21 714 200 
Tuet ja avustukset 30 891 999 30 360 000 19 737 100 17 888 200 16 475 600 
Vuokratuotot 73 260 692 75 863 100 74 907 700 76 527 100 79 454 500 
Muut toimintatuotot 11 033 742 7 610 100 12 688 000 9 774 600 9 947 800 
Valmistus omaan käyttöön 515 172 500 000 500 000 500 000 500 000 
Toimintakulut 830 423 073 848 352 300 769 838 200 771 200 500 773 376 500 
Henkilöstökulut 289 978 210 292 249 700 177 022 500 172 903 800 168 589 600 
  Palkat ja palkkiot 216 535 958 218 233 100 131 170 200 129 765 300 129 854 500 
  Henkilösivukulut 73 442 252 74 016 600 45 852 300 43 138 500 38 735 100 
    Eläkekulut 60 301 920 60 095 200 39 224 800 36 935 000 32 580 800 
    Muut henkilösivukulut 13 140 333 13 921 400 6 627 500 6 203 500 6 154 300 
Palvelujen ostot 362 924 631 366 663 300 450 408 100 462 585 200 467 687 200 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 28 666 579 30 799 900 22 149 200 22 243 900 22 338 800 
Avustukset 71 649 829 76 390 400 52 535 000 47 915 300 47 125 200 
Muut toimintakulut 77 203 823 82 249 000 67 723 400 65 552 300 67 635 700 
TOIMINTAKATE -599 370 142 -613 370 000 -594 321 400 -597 880 400 -597 420 100 
Verotulot 447 282 441 446 300 000 445 500 000 454 900 000 467 900 000 
Valtionosuudet 177 693 679 192 042 000 187 100 000 185 900 000 184 500 000 
Rahoitustuotot ja -kulut 7 216 272 4 482 200 2 912 400 1 045 900 -1 625 200 
  Korkotuotot 11 907 894 13 877 500 10 813 000 12 372 200 13 147 500 
  Muut rahoitustuotot 13 481 104 11 364 500 12 472 000 13 272 000 14 656 000 
  Korkokulut 16 723 703 20 507 800 19 867 900 24 093 600 28 924 000 
  Muut rahoituskulut 1 449 024 252 000 504 700 504 700 504 700 
VUOSIKATE 32 822 250 29 454 200 41 191 000 43 965 500 53 354 700 
Poistot ja arvonalentumiset 42 234 709 43 581 900 42 474 500 45 972 900 49 658 300 
Satunnaiset erät 8 185 383 0 0 0 0 

   
  

  TILIKAUDEN TULOS -1 227 076 -14 127 700 -1 283 500 -2 007 400 3 696 400 
Poistoeron lisäys tai vähennys 451 239 125 000 85 000 85 000 85 000 
Rahastojen lisäys tai vähennys 1 184 298 0 0 0 0 
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 408 461 -14 002 700 -1 198 500 -1 922 400 3 781 400 

   
  

  Tunnusluvut           
Ylijäämä taseessa milj.€ 148,5 134,5 133,3 131,4 135,2 
Toimintatulot/-kulut % 27,8 % 27,6 % 22,7 % 22,4 % 22,7 % 
Vuosikate/poistot % 77,7 % 67,6 % 97,0 % 95,6 % 107,4 % 
Vuosikate €/asukas 276 247 344 366 442 
Asukasmäärä 118 743 119 236 119 732 120 219 120 695 
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Tuloslaskelma, taseyksiköt eriteltynä  
(sis. sisäiset erät) 

  Kaupunki ilman taseyksiköitä Taseyksiköt Yhteensä 
Toimintatuotot 70 896 100 104 120 700 175 016 800 
Myyntituotot 18 776 300 28 100 900 46 877 200 
Maksutuotot 17 686 700 3 120 100 20 806 800 
Tuet ja avustukset 8 399 100 11 338 000 19 737 100 
Vuokratuotot 13 990 700 60 917 000 74 907 700 
Muut toimintatuotot 12 043 300 644 700 12 688 000 
Valmistus omaan käyttöön 0 500 000 500 000 
Toimintakulut 690 880 000 78 958 200 769 838 200 
Henkilöstökulut 147 887 700 29 134 800 177 022 500 
  Palkat ja palkkiot 108 057 100 23 113 100 131 170 200 
  Henkilösivukulut 39 830 600 6 021 700 45 852 300 
    Eläkekulut 34 386 100 4 838 700 39 224 800 
    Muut henkilösivukulut 5 444 500 1 183 000 6 627 500 
Palvelujen ostot 432 340 300 18 067 800 450 408 100 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 8 636 600 13 512 600 22 149 200 
Avustukset 52 535 000 0 52 535 000 
Muut toimintakulut 49 480 400 18 243 000 67 723 400 
TOIMINTAKATE -619 983 900 25 662 500 -594 321 400 
Verotulot 445 500 000 0 445 500 000 
Valtionosuudet 187 100 000 0 187 100 000 
Rahoitustuotot ja -kulut 5 155 800 -2 243 400 2 912 400 
  Korkotuotot 10 813 000 0 10 813 000 
  Muut rahoitustuotot 12 451 000 21 000 12 472 000 
  Korkokulut 17 607 500 2 260 400 19 867 900 
  Muut rahoituskulut 500 700 4 000 504 700 
VUOSIKATE 17 771 900 23 419 100 41 191 000 
Poistot ja arvonalentumiset 21 770 200 20 704 300 42 474 500 
  Suunnitelman mukaiset poistot 21 770 200 20 704 300 42 474 500 
  Arvonalentumiset 0 0 0 
Satunnaiset erät 0 0 0 
  Satunnaiset tuotot 0 0 0 
  Satunnaiset kulut 0 0 0 

   
  

TILIKAUDEN TULOS -3 998 300 2 714 800 -1 283 500 
Poistoeron lisäys tai vähennys 0 85 000 85 000 
Rahastojen lisäys tai vähennys 0 0 0 
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -3 998 300 2 799 800 -1 198 500 
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Verotulot  
 
Talousarvion verotulokohta koostuu kunnan tuloverosta eli 
kunnallisverosta, yhteisöverosta sekä kiinteistöverosta. Valti-
onvarainministeriö esittää muutamia veroperustemuutoksia 
tuleville vuosille.  
 

Kunnallisvero 
Hallitus linjasi keventävänsä ansiotuloverotusta kilpailukyky-
sopimukseen liittyen. Päätösperäiset veronalennukset alen-
tavat kuntien verotuloja, mutta myös muut sopimuksessa 
sovitut asiat vaikuttavat kuntien verotuloihin alentavasti.  
 
Kilpailukykysopimuksessa on sovittu erinäisistä palkansaa-
jien maksuihin liittyvistä muutoksista vuosina 2017—2020. 
Maksujen muutokset vaikuttavat kunnallisverotuloja alenta-
vasti. Maksujen muutoksista johtuen kunnallisverojen arvioi-
daan siten jäävän vuonna 2017 noin 330 miljoonaa euroa 
pienemmiksi. Kunnallisveron tuottoa alentaa myös aiempaa 
matalampi arvio palkkasumman kasvusta, joka on seurausta 
Kilpailukykysopimukseen liittyvistä toimenpiteistä eli palkko-
jen nollakorotuksista, julkisen sektorin lomarahojen leik-
kauksista sekä työajan vastikkeettomasta pidentämisestä. 
Näiden toimenpiteiden on arvioitu vähentävän kunnallisveron 
tuottoa vuonna 2017 noin 130 miljoonalla eurolla. 
 
Edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi hallitus on tehnyt 
Kilpailukykysopimuksen syntymisen seurauksena veronke-
vennyksiä kompensoidakseen veronmaksajille maksujen 
korotuksista aiheutuvia menetyksiä. Palkansaajien osalta 
suurin osa kevennyksistä toteutetaan työtulovähennystä 
korottamalla ja eläkeläisten osalta eläketulovähennyksen 
kautta. Näiden veronkevennysten on arvioitu vähentävän 
kunnallisveron tuottoa noin 270 milj. eurolla vuonna 2017. 
Tältä osin veromenetykset kompensoidaan valtionosuusjär-
jestelmässä. Tämän lisäksi laskelmissa huomioidaan ns. ATI-
tarkistuksen vaikutus kunnallisveroon, yrittäjävähennyksen 
voimaantulo, asuntolainan korkovähennyksen leikkaaminen 
sekä kotitalousvähennyksen korotus.  
 
Kunnallisverotuksessa tapahtuvien muutosten kokonaismää-
rän vuonna 2017 arvioidaan olevan n. -870 milj. ja kompen-
saation yhteismäärä valtionosuusjärjestelmässä on noin 390 
miljoonaa euroa. 
 
Lahden kunnallisverolaskelmat vuodelle 2017 perustuvat 
vuonna 2016 voimassa olevaan 20,25 veroasteeseen ja 
edellä mainittuihin veroperustemuutoksiin. Kunnallisveroker-
tymä vuodelle 2017 on arvioitu olevan 382,9 milj. euroa, 
jossa vähennystä vuoteen 2016 verrattuna on noin 1,9 pro-
senttia. 
 
Yhteisövero 
Hallitus on alentamassa yritysten maksamia maksuja, joka 
vähentää yritysten kustannuksia. Tämän oletetaan lisäävän 
vastaavasti yritysten verotettavaa tuloa ja siten myös kuntien 
saamaa yhteisöveron tuottoa n. 60 milj. euroa. 
 
Lahden yhteisöverolaskelma perustuu kuntaliiton veroennus-
teisiin ja Lahden omiin arvioihin yhteisöveron kehityksestä. 
Yhteisöveron tuottoarvio vuodelle 2017 on 20,5 milj. euroa, 
missä  on  kasvua  4,1  prosenttia  edelliseen  vuoteen  nähden.  

Lahden yhteisöveron tuottoa kasvattaa yritysten maksamien 
maksujen väheneminen ja vähentää Lahden jako-osuuden 
pieneneminen. Yhteisöveron tuottoon liittyy paljon epävar-
muutta lähinnä yleisen taloudellisen kehityksen johdosta, 
mutta myös kuntien jako-osuutta koskevien päätösten vuok-
si. 
 
Kiinteistövero 
Kiinteistöverolain 30.10.2015 vahvistetut muutokset korot-
tavat yleisen ja vakituisen asuinrakennuksen kiinteistövero-
prosenttien vaihteluvälien ala- ja ylärajoja verovuodelle 2017. 
Uudessa hallituksen esityksessä, joka on tulossa myös voi-
maan verovuodelle 2017, esitetään lisäkorotuksia yleisen ja 
vakituisen asuinrakennuksen veroprosenttien alarajoihin. 
Esityksen mukaan yleisen kiinteistöveroprosentin vaihteluväli 
olisi siten 0,93—1,80 prosenttia ja vakituisten asuinraken-
nusten vaihteluväli 0,41—0,90 prosenttiin. Eduskunnalle 
annetussa hallituksen esityksessä on esitetty myös muutok-
sia muiden kuin vakituisten asuinrakennusten sekä raken-
tamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentteihin. 
Kuntien on vuodesta 2017 lähtien päätettävä erikseen mui-
den kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosent-
ti. Tähän asti kunta on voinut päättää erityisen veroprosentin 
näille kiinteistöille, mutta jos kunta ei ole näin tehnyt, niin 
verotuksessa on sovellettu kunnan yleistä kiinteistöveropro-
senttia. Muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistö-
veroprosentti saa vuonna 2016 olla maksimissaan 1,00 
prosenttiyksikköä vakituisen asuinrakennuksen veroprosent-
tia korkeampi. Hallituksen esityksessä kytkös näiden vero-
prosenttien välillä esitetään poistettavaksi ja muiden kuin 
vakituisten asuinrakennusten veroprosentti määrättäisiin 
vapaasti vaihteluvälillä 0,93–1,80 %. Rakentamattoman 
rakennuspaikan osalta esitetään vaihteluvälin ala- ja ylärajo-
ja korotettavaksi nykyisestä 1,00–4,00 prosentista 2,00–
6,00 prosenttiin. Vaihteluvälien korotuksilla on merkitystä 
varsinkin pääkaupunkiseudun suurille kaupungeilla ja pienil-
le kunnille, joissa on paljon vapaa-ajan asuntoja. Lahden 
veroasteisiin päätökset eivät suoranaisesti vaikuta. 

 
Kiinteistöverolaskelmat vuodelle 2017 perustuvat Lahdessa 
v. 2016 voimassaoleviin veroasteisiin ja seuraaviin kiinteis-
töveroasteiden korotusesityksiin. Yleinen kiinteistöveroaste 
korotetaan 1,35 prosenttiin. Korotuksen tuottoarvio on n. 3,5 
milj. euroa. Vakituisen asumisen kiinteistöveroaste korote-
taan 0,60 prosenttiin. Korotuksen tuottoarvio on n. 1,4 milj. 
euroa. Muun kuin vakituisen asumisen kiinteistöveroaste 
korotetaan 1,35 prosenttiin. Korotuksen tuottoarvio 50 000 
euroa. Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroaste 
korotetaan 4,0 prosenttiin. Korotuksen tuottoarvio on n. 100 
000 euroa. Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroaste koro-
tetaan 0,60 prosenttiin. Korotuksen tuottoarvio on n. 30 000 
euroa. Voimalaitoksen kiinteistöveroaste korotetaan maksi-
miin eli 3,1 prosenttiin. Korotuksen tuottoarvio on n. 8 000 
euroa. Korotusten tuottoarvio yhteensä on n. 5,1 milj. euroa. 
Lahden saaman kiinteistöverotuoton arvioidaan vuonna 
2017 olevan 42,1 milj. euroa, missä kasvua vuoden 2016 
talousarvioon nähden on 16 prosenttia. 
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Kiinteistöveroprosentit verotuskohteittain  Lahti  Lahti Raja-arvot Raja-arvot 

eriteltynä 2016 2017 2016 2017 

Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,15 1,35 0,80—1,55 0,93—1,80 
Vakituinen asuinrakennus 0,55 0,60 0,37—0,80 0,41—0,90 
Muu kuin vakituinen asuminen 1,15 1,35  0,93—1,80 
Rakentamaton rakennuspaikka 3,00 4,00 1,00—4,00 2,00—6,00 
Yleishyödyllinen yhteisö 0,55 0,60 0,00—1,55 0,00—1,80 
Voimalaitos 2,85 3,10 0,60—3,10 0,60—3,10 

 
  
Kokonaisverotulot 
Verotuksella koottava tulo vuoden 2017 talousarviossa on 
445,5  milj.  euroa,  joka  on  0,2  prosenttia  edellisvuotta  vä-
hemmän. Verotulot jakaantuvat verolajeittain seuraavasti: 

 
 

 
1 000 € TP 2015 TA+ LTA:t 2016  TA 2017 Muutos- % 
Kunnan tulovero 385 158 390 300 381 900 -2,2 % 
Yhteisövero 25 660 19 700 21 500 9,1 % 
Kiinteistövero 36 465 36 300 42 100 16,0 % 
Yhteensä 447 282 446 300 445 500 -0,2 % 

 
Käyttötalouden valtionosuudet 
 
Valtionosuusjärjestelmän tavoitteena on kuntien vastuulla 
olevien julkisten palvelujen saatavuuden varmistaminen 
tasaisesti koko maassa siten, että kansalaiset voivat saada 
tietyn tasoiset peruspalvelut asuinpaikastaan riippumatta. 
Tämä toteutetaan tasaamalla palvelujen järjestämisen 
kustannuseroja sekä kuntien välisiä tulopohjaeroja. 
 

Rakenteellisesti valtionosuusjärjestelmä koostuu kahdesta 
osasta: 
1. varsinaisesta valtionosuudesta, jolla myös tasataan 

kuntien kustannus- ja tarve-eroja ja 
2. kuntien välisestä tulopohjan tasauksesta. 
 
Kustannuserojen tasauksen laskentaperusteena ovat asu-
kasmäärän ja ikärakenteen lisäksi erilaiset olosuhdetekijät. 
Toisena valtionosuusjärjestelmän kiinteänä osana kuntien 
tulopohjaa tasataan kunnan verotulojen perusteella. 
 

Järjestelmässä merkittävämpi rooli on kustannuserojen 
tasauksella, jonka kautta valtion raha ohjataan järjestel-
mään. Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus puo-
lestaan on kuntien välinen. Järjestelmää täydentää tilapäi-
sissä taloudellisissa vaikeuksissa oleville kunnille myönnet-
tävä harkinnanvarainen valtionosuuden korotus. 
Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu myös hallinnolli-
sesti kahdesta osasta: 
1. valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan perus-

palvelujen valtionosuudesta 
2. opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 

mukaisesta opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudes-
ta, jota hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö. 

Valtionosuusrahoitus on yleiskatteellinen tuloerä, jota ei ole 
korvamerkitty tiettyjen palvelujen järjestämiseen, vaan 
rahoituksen saaja päättää itse valtionosuusrahoituksensa 
tarkoituksenmukaisimmasta käytöstä. 
 

Vuonna 2017 Lahden valtionosuuksien arvioidaan olevan 
187,1 milj. euroa, jossa on vähennystä edellisvuoteen ver-
rattuna, on 4,9 milj. euroa. Arvio perustuu pääosin Kuntalii-
ton alustaviin laskelmiin kuntien peruspalvelujen valtion-
osuuksista ja sivistystoimialan arvioihin opetus- ja kulttuuri-
toimen muista valtionosuuksista. Suurin yksittäinen tekijä 
valtionosuuksien vähenemisessä on perustoimeentulotur-
van maksatuksen siirto Kelalle vuoden 2017 alussa. Siirto 
vähentää Lahden saamaa peruspalvelujen valtionosuutta 
vuonna 2017 noin 9 milj. euroa ja vuonna 2018 noin 10 
milj. euroa. 
 

Valtionosuusjärjestelmän mukainen kunnan peruspalvelu-
jen valtionosuus on eritelty seuraavassa taulukossa. Lah-
den saama verotulotasaus vuonna 2016 arvioidaan olevan 
28,4 milj. euroa. Verotulotasauksen suuri kasvu johtuu 
Lahden heikosta verotulojen kehityksestä. Alustavan arvion 
mukaan opetus- ja kulttuuriministeriön muut valtionosuudet 
ovat -3,1 milj. euroa. Kunnan asukaskohtainen omarahoi-
tusosuus on noin 260 euroa asukasta kohden. 
 

 
 

1 000 € TP 2015 TA+ LTA:t 2016  TA 2017 Muutos- % 
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus 162 536 173 742 161 800 -6,9 % 
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet -7 784 -6 100 -3 100 -49,2 % 
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus 22 942 24 400 28 400 16,4 % 
Yhteensä 177 694 192 042 187 100 -2,6 % 
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Korkotulot ja -menot 
Korkomenot kaupungin ottamista lainoista ovat talousar-
viovuonna 19,9 milj. euroa ja korkotuloja kertyy 10,8 milj. 
euroa. Korkotuloista pääosan kaupunki saa konserniyhti-
öille myöntämistään lainoista. Korkotuloihin ja -menoihin 
sisältyy taseyksiköiden maksamat sisäiset korkoerät. 

 
 

 

 

Määräraha, nettositovuus 
Korkotulot ja -menot TP 2015 TA+LTA:t 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 
Menot 16 723 703 20 507 800 19 867 900 24 093 600 28 924 000 
Tulot 11 907 894 13 877 500 10 813 000 12 372 200 13 147 500 
Netto 4 815 809 6 630 300 9 054 900 11 721 400 15 776 500 

 
 
 
Muut rahoitustulot ja -menot 
Muihin rahoitustuloihin kirjataan mm. kaupungin tytäryh-
tiöiltään saamat osinkotulot ja takauspalkkiot. Osinkotu-
loksi on talousarviossa 2017 arvioitu noin 12 milj. euroa. 
Kaupunki pyrkii osinkotuotoissaan vakaaseen tuottota-
soon, ottaen kuitenkin huomioon yhtiöiden tuloskehitys ja 
toiminnallisessa ympäristössä tapahtuvat muutokset siten, 
että turvataan sekä yhtiöiden kilpailukyky ja investointi-
mahdollisuudet että kaupungin kohtuulliset tuottotavoit-
teet. Muihin rahoitusmenoihin kirjataan lainojen nostopro-
visiot ja muut lainauskustannukset, valtion verotilityskorot 
ja -korotukset sekä muut rahoituskulut. Yhtiökohtaiset 
tuloutustavoitteet on esitetty seuraavassa taulukossa: 

Tuloutustavoite, 1 000 € TA 2017 
Lahden Talot Oy- alakonserni 600 
Lahti Aqua Oy- alakonserni 200 
Lahti Energia Oy- alakonserni 11 000 
Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy  141 
Nastolan Yrityspalvelu Oy 75 
 12 016 
 
 
 
 
 

 
 
Määräraha, nettositovuus 
Muut rahoitustulot ja -menot TP 2015 TA+LTA:t 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 
Menot 1 449 024 252 000 504 700 504 700 504 700 
Tulot 13 481 104 11 364 500 12 472 000 13 272 000 14 656 000 
Netto -12 032 080 -11 112 500 -11 967 300 -12 767 300 -14 151 300 
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Investointiosa 
 
Investointisuunnitelmat valmistellaan ja esitetään viiden 
vuoden ajalta. Taloussuunnitelman 2017—2019 nettoinves-
toinnit ovat 274,2 milj. euroa. Investoinneista noin 54 pro-
senttia on talonrakennusinvestointeja, jotka kohdistuvat 
toimitilojen peruskorjauksiin ja korvausinvestointeihin, joilla 
turvataan omaisuuden arvon säilymistä ja korvataan vanhen-
tuneita tiloja. Julkisen käyttöomaisuuden investointeja korot-
taa merkittävästi kaupungin rahoitusosuus eteläiseen kehä-
tiehen. Investointitaso pysyy korkeana koko viiden vuoden 
suunnittelujakson. 
 
Lahden Tilakeskuksen talonrakennusinvestoinnit vaihtelevat 
vuosittain. Suunnitelmakaudella jatkuvat edelleen koulura-
kennusten mittavat uudis- ja perusparannusinvestoinnit mm. 
keskustan ja eteläisen Lahden koulukiinteistöjen osalta. 
Lahden Tilakeskuksen investoinneilla on suuri vaikutus sivis-
tystoimialan käyttötalouteen. Lahden Tilakeskus etsii yhdes-
sä maankäytön kanssa aktiivisesti mahdollisesti myytäväksi 
soveltuvia kiinteistöjä, joista kaavamuutoksin voidaan saada 
ostajia kiinnostavia kohteita. Investointeja kasvattavat ta-
loussuunnitelmavuosina lukuisat koulujen ja päiväkotien 
korjaus- ja uusinvestointi tarpeet. 
 
Julkinen käyttöomaisuus (kadut, valaistus, satamat jne.) on 
noin 35 prosenttia suunnitelmakauden 2017—2019 brut-
toinvestoinneista. Teknisen ja ympäristötoimialan Maankäyt-
tö ja aluehankkeet vastuualueen hallinnoima kiinteän omai-
suuden investointitaso on arvioitu tasaiseksi koko suunni-
telmakauden ajalle ja tehtäväalueelle kohdistuu tonttien 
myyntivoittotavoitteita. Kaupunkiympäristö vastuualueen 

hallinnoiman julkisen käyttöomaisuuden investoinneilla 
osallistutaan eteläisen kehätien rakentamiseen, kunnoste-
taan viheralueita, uusitaan valaistusta ja lisätään asuinaluei-
den viihtyvyyttä. Lisäksi panostetaan laajasti kadunraken-
nushankkeisiin. Lahden eteläisen kehätien (Vt12) rakentami-
sen kuntarahoitus, jonka osuus alustavien suunnitelmien 
mukaisesti on 2017 vuonna 4,2 milj. euroa, 2018 19,7 milj. 
euroa ja 2019 vuonna 20,8 milj. euroa. Kokonaisuutena 
Lahden kaupungin rahoitusosuus on 69,3 milj. euroa vuosina 
2017—2021.  
 
Kaupungin investointitaso on korkea koko viiden vuoden 
suunnittelujakson ajan. Toisaalta investointien toteuttamisai-
katauluihin liittyy epävarmuuksia mm. purkulupien käsittely-
jen ja mahdollisten valitusten vuoksi. Investointiohjelman 
aikatauluja täsmennetään tämän vuoksi uudelleen kevään 
2017 aikana ja otetaan samalla huomioon mahdollisesti 
muuttuneet olosuhteet. Investointiohjelmassa on myös 
hankkeita,  joiden osalta on perusteltua tarkastella mahdolli-
suuksia toteutukseen ulkopuolisella rahoituksella tai kump-
panuushankkeina. 
 
Arvopaperit ja osuudet vaihtelevat vuosittain tehtävien pää-
tösten mukaisesti. Vuonna 2016 oli useita omistusjärjestely-
jä Lahti-konsernin osalta. Elinkeinorahasto lakkautettiin 
vuonna 2015.  
 
Alla olevassa yhteenvedossa on esitetty kaupungin kokonai-
sinvestointien euromääräinen kohdentuminen eri investointi-
ryhmiin.  

 
Yhteenveto investoinnit 2015—2021 
1 000 euroa   TP 2015 TA+LTA:t 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 
Kiinteä omaisuus Menot 5 366 5 800 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 

 Tulot 3 681 3 775 5 042 2 920 3 000 3 000 3 000 

          Talonrakennusinvestoinnit Menot 40 866 32 069 44 080 53 389 60 051 65 137 57 838 

 Tulot 5 196 1 560 1 550 1 720 1 540 2 795 3 271 
Julkinen käyttöomaisuus Menot 24 446 20 280 24 230 38 710 39 790 38 270 26 300 

 Tulot 265 100 200 100 100 100 100 

          Irtain omaisuus Menot 5 009 6 801 2 722 4 150 5 620 3 330 3 330 

 Tulot 0 0 0 0 0 0 0 

          Arvopaperit ja osuudet Menot 12 602 3 890 890 890 890 890 500 

 Tulot 4 812 16 400 0 0 0 0 0 

          Elinkeinorahasto Menot 6 000 0 0 0 0 0 0 

          Investoinnit yhteensä                 
Bruttomenot 

 
94 288 68 840 76 922 102 139 111 351 112 627 92 968 

Bruttotulot (sis. Myyntivoitot ja rah.osuudet) 13 954 21 835 6 792 4 740 4 640 5 895 6 371 
Netto 

 
80 334 47 005 70 130 97 399 106 711 106 732 86 597 

 
Vuoden 2015 luvut on yhdistelty ilman Vesilaitosta 
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Kiinteä omaisuus 
Kiinteän omaisuuden osalta investointisuunnitelman menot on kaupunginvaltuustoon nähden sitova. 
 
Sitova investointisuunnitelman menot 
1 000 €   TP 2015 TA+ LTA:t 2016 TA2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 
Menot   5 366 5 800 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 
Tulot 

 
3 681 3 775 5 042 2 920 3 000 3 000 3 000 

Netto 
 

-1 684 -2 025 42 -2 080 -2 000 -2 000 -2 000 
Myyntivoiton osuus 3 459 2 375 4 042 1 920 2 000 2 000 2 000 

 
 
Yhdyskuntarakentamisen tarpeisiin tapahtuvasta maanhan-
kinnasta päättää pääsääntöisesti Tekninen ja ympäristölau-
takunta sille myönnetyn määrärahan puitteissa. Määräraha 
kattaa myös eri tarkoituksiin ostetut rakennetut kiinteistöt ja 
hankittavilla kohteilla olevan puuston. Määrärahavaraukses-
ta osoitetaan myös maankäyttösopimuksissa kaupungille 
tulevien maa-alueiden kirjanpidollinen meno. 
 
Suunnitelmallisen raakamaanhankinnan rinnalla kaupungin 
tulee varautua maanhankintaan perusteluissa erityistapauk-
sissa käyttämällä kiinteistökaupan etuosto-oikeutta ja lunas-
tusmenettelyä sekä olemalla aktiivinen mahdollisissa pakko-
huutokaupoissa. Etuosto-oikeuden käyttämisasioissa pää-
tösvalta on kaupunginhallituksella. Etuosto-oikeutta käytet-
täessä osoitetaan rahoitus Teknisen ja ympäristölautakun-
nan maanhankintaan varatuista määrärahoista. 
 

Jos yhdyskuntarakenteen kehittymisen kannalta merkittäviltä 
maa-alueilta tulee mahdollisuus hankkia, voidaan näiden 
kauppojen rahoittamiseksi turvautua erityisjärjestelyihin. 
 
Kiinteän omaisuuden myyntituloista investointiosaan tuloute-
taan kauppahinnasta maan hankintahintaa vastaava osuus. 
Mikäli myytävän kaavoitetun tonttimaan hankinnasta kau-
pungin omistukseen on kulunut pitkä aika, on hankintahin-
nan osuus pieni. Maan hankinta-arvo taseessa on keskimää-
rin 1,0 €/m2. 
 
Talousarviorakenteen mukaisesti kiinteän omaisuuden luovu-
tuksen kauppahinta ilmoitetaan kokonaisuudessaan erotel-
len investointiosaan kirjautuvat myyntitulot ja käyttötalouteen 
kirjautuvat myyntivoitot. Yllä esitetyssä taulukossa myyntivoi-
tosta on vähennetty taseen hankitaosuus. 
 
 

 
 
Talonrakennusinvestoinnit 
 
Talonrakennusinvestointien osalta investointisuunnitelman loppusumma kaupunginvaltuustoon nähden sitova. Talonraken-
nusinvestoinnit on jaettu perusparannuksiin, korvausinvestointeihin, uusinvestoiteihin sekä keskeneräisiin hankkeisiin. Suun-
nitelmavuosien budjettikehykseen nähden investointien nettomenoissa on alitusta vuonna 2017 (19,3 milj. €) ja vuonna 2018 
(14,3 milj. €) sekä ylitystä vuonna 2019 (4,4 milj. €). Muutokset johtuvat kustannusarvioiden ja aikataulujen tarkentumisesta. 
 
Sitova investointisuunnitelman menot 
1 000 €   TP 2015 TA+ LTA:t 2016 TA2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 
Menot   40 866 32 069 44 080 53 389 60 051 65 137 57 838 
Tulot 

 
5 196 1 560 1 550 1 720 1 540 2 795 3 271 

Netto 
 

-35 670 -30 509 -42 530 -51 669 -58 511 -62 342 -54 567 
 
Perusparannukset 32 508 31 724 22 264 18 530 28 261 
Korvausinvestoinnit 2 782 20 665 35 388 35 366 17 880 
Uusinvestoinnit 7 790 0 1 399 10 241 10 697 
Keskeneräiset hankkeet 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 
Yhteensä 44 080 53 389 60 051 65 137 57 838 
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Talonrakennusinvestoinnit, perusparannukset 
 
Perusparannuksilla turvataan omaisuuden arvon säilyminen. Lisäksi tavoitteena on rakennusten korjausvelan pieneneminen. 
Samalla tilat korjataan teknisesti ja toiminnallisesti ajanmukaisemmiksi. Kustannustaso: Haahtela-indeksi 88. 
 
1 000 €   TP 2015 TA+ LTA:t 2016 TA2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 
Menot 

 
25 569 24 351 32 508 31 724 22 264 18 530 28 261 

Tulot 
 

2 248 60 50 220 40 40 40 
Netto 

 
-23 321 -24 291 -32 458 -31 504 -22 224 -18 490 -28 221 

 
 
Kohteet TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 
Kaupunginhallituksen toimialan hankeryhmä 173 173 398 5 248 173 

Kaupungintalon talotekniikan perusparannus - - 225 4 775 - 
Toimialan pienet työkohteet yhteensä 173 173 173 473 173 

Sosiaali- ja terveystoimialan hankeryhmä 19 487 11 385 2 794 2 794 2 794 
Pääterveysaseman uudistaminen 17 732 9 750 - - - 
Salpausselän kuntoutussairaalan muutostyöt 1 000 1 000 - - - 
Nastolan terveysaseman peruskorjaus 54 435 2 594 2 594 2 594 
Toimialan pienet työkohteet yhteensä 700 200 200 200 200 

Sivistystoimialan hankeryhmä 12 675 19 993 18 899 10 315 25 121 
Länsiharjun koulun perusparannus 2 264 6 793 1 298 - - 
Mukkulan koulun korjauksia 3 000 - - - - 
Lotilan koulun muutostyöt - 1 041 1 041 - - 
Muotoiluinsituutin rakennuksen muutostyö ja korj. 229 343 8 153 2 718 - 
Harjun koulun perusparannus ja muutostyöt - -   363 
Renkomäen koulun perusparannus - - - 347 3 747 
Villähteen koulun perusparannus - 2 915 2 915 - - 
Kukkasen koulun perusparannus - - 163 543 10 267 
Kunnaksen koulun perusparannus - - 200 1 900 1 900 
Myllypohjan koulun perusparannus - - - 182 1 729 
Kivimaan uimahallin perusparannus 3 107 3 550 - - - 
Kasakkamäen kulun perusparannus - - - - 300 
Sopenkorvenkatu 9:n perusparannus - - - - 2 532 
Päiväkotien perusparannukset 925 600 2 678 2 675 1 336 
Urheilukeskuksen perusparannukset yhteensä 500 2 200 400 400 400 
Toimialan pienet työkohteet yhteensä 2 650 2 550 2 050 1 550 2 548 

Muun vuokraustoiminnan hankeryhmä 173 173 173 173 173 
Työkohteet yhteensä 173 173 173 173 173 

 
Kaupunginhallituksen toimialan hankeryhmä 

 Kaupunginhallituksen toimialan hankeryhmässä on varattu rahoitusta kaupungin keskushallinnon ja taseyksiköiden käytössä olevien raken-
nusten korjaustöihin. Suurin yksittäinen hanke on vuonna 2020 kaupungintalon talotekniikan perusparannus, jonka yhteydessä korjataan 
myös tornin rakenteet. Kaupungintalon perusparannuksen valmistelu muilta osin aloitetaan.  

 
Sosiaali- ja terveystoimialan hankeryhmä 

 Pääterveysaseman uudistamishankkeen perusparannus- ja muutostyöt alkoivat vuonna 2015, ja tilat valmistuvat syksyllä 2018. Hankkeen 
kokonaiskustannukset ovat noin 45 milj. euroa. 
 Jalkarannan sairaalan muutos Salpausselän kuntoutussairaala Jalmariksi on tuonut esiin muutostyötarpeita, jotka eivät sisältyneet hanke-
suunnitelmaan. Nämä työt on ajoitettu vuosille 2017—2018. 
 Nastolan terveysaseman peruskorjaus on kirjattu yhdistymissopimukseen toteutettavaksi vuosien 2017—2018 aikana. Hankkeen sisällöstä 
on kuitenkin mahdollista päättää vasta tarveselvityksen perusteella. Selvityksen laatiminen käynnistetään vuonna 2017. Peruskorjaus on 
ajoitettu vuosille 2019—2022 olettaen, että korjaustyöt tehdään vaiheittain terveysaseman ollessa käytössä. 

 
Sivistystoimialan hankeryhmä 

 Länsiharjun koulun perusparannus toteutetaan laajennuksen jälkeen. Tilat valmistuvat loppuvuodesta 2018. 
 Osassa sisäilmaongelmista kärsivän Mukkulan koulun tiloista tehdään välttämättömät, käyttöä turvaavat korjaukset. Loput koulurakennuk-
sesta puretaan ja korvataan vuokratiloilla.  
 Lotilan koulun muutostyöt liittyvät keskusta-alueen ratkaisuun, jolla muodostetaan uusi koulukokonaisuus Lotilan ja Tiirismaan kouluista.  
 Muotoiluinstituutilta vapautuvat tilat muutetaan Tiirismaan lukion ja Wellamo-opiston käyttöön. Samassa yhteydessä tehdään tarpeelliset 
tekniset korjaukset. Tilat valmistuvat keväällä 2020.  
 Harjun koulun perusparannus ja muutostyöt päiväkodiksi (Humpulan- ja Onnelantien huvilan päiväkodit) ja alimpien luokkien kouluksi on 
merkitty taloussuunnitelmaan alkaen vuodesta 2021. Selvitetään mahdollisuudet toteuttaa hanke aikaisemmin väistötilaratkaisuja ja mah-
dollisesti ulkopuolisia toteutus- ja rahoitusvaihtoehtoja hyödyntämällä.  
 Renkomäen koulun perusparannus toteutetaan samanaikaisesti koulun laajennuksen kanssa ja tilat valmistuvat taloussuunnitelmakauden 
jälkeen.  
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 Villähteen koulun perusparannus valmistuu syksyksi 2019 ja Kukkasen koulun perusparannus vuoden vaihteessa 2021/2022. Kukkasen 
koulun perusparannuksen ja laajennuksen vaihtoehtona selvitetään myös Nastopolin kiinteistön hyödynnettävyys Salpauksen toiminnan 
päätyttyä keväällä 2017. 
 Ennen Kukkasen koulun perusparannuksen toteutusta tulee selvittää mielekkäät koulupolut ja opetustilojen käyttö Nastolan alueella. 
 Kunnaksen ja Myllypohjan koulujen perusparannukset on ajoitettu taloussuunnittelukauden lopulle. Hankkeiden sisältö riippuu suuresti 
Lahden ja Nastolan taajamien välisen alueen kehityksestä.  
 Kasakkamäen koulussa on tarpeen tehdä rakennuksen iästä johtuva tekninen perusparannus. Sen toteutus ajoittuu taloussuunnitelman jäl-
keisen aikaan.  
 Kivimaan uimahallin tekninen parannus valmistuu syksyllä 2018.  
 Sopenkorvenkatu 9:ssä sijaitsevan museon konservointi- ja säilytystilojen tekninen perusparannus on ajoitettu taloussuunnittelukauden jäl-
keiseen aikaan. 
 Kaikista em. sivistystoimialan hankkeista laaditaan hankesuunnitelmat, joiden perusteella tehdään päätökset hankkeiden sisällöstä ja kus-
tannuksista. Villähteen koulun hankesuunnitelma on jo hyväksytty vuonna 2014.  
 Urheilukeskuksessa on varauduttu rakennusten ja rakennelmien, mm. yleisurheilun suorituspaikkojen, kunnosta johtuviin korjauksiin, joihin 
odotetaan saatavan valtionosuutta vuosittain 10 prosenttia investoinnin kustannuksista.   

 
Muun vuokraustoiminnan hankeryhmä 

 Määräraha on varattu korjauksiin, joita tehdään konserniyhtiöille sekä kaupunkikonsernin ulkopuolisille tahoille vuokratuissa tiloissa.  
 
 
Talonrakennusinvestoinnit, korvausinvestoinnit 
 
Korvausinvestoinnit tarkoittavat vanhojen tilojen korvaamista uusilla silloin, kun entiset tilat ovat teknisesti ja/tai toiminnalli-
sesti vanhentuneet, eikä niiden perusparannus ole tarkoituksenmukaista. Korvausinvestoinneilla pienennetään korjausvelkaa, 
kun huonokuntoisista rakennuksista luovutaan, ja ne korvataan uusilla. Samalla toiminta tehostuu, kun uudet tilat pystytään 
suunnittelemaan kaikilta osin ajanmukaisiksi. Lisäksi uudet rakennukset voidaan suunnitella ja rakentaa energiatehokkaam-
miksi ja näin edistää kaupungin energiansäästötavoitteiden toteutumista. Kustannustaso: Haahtela-indeksi 88. 
 
    TP 2015 TA+ LTA:t 2016 TA2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 
Menot 

 
11 903 1 946 2 782 20 665 35 388 35 366 17 880 

Tulot 
 

1 884 0 0 0 0 0 0 
Netto 

 
-10 019 -1 946 -2 782 -20 665 -35 388 -35 366 -17 880 

 
Kohteet TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 
Sivistystoimialan hankeryhmä 2 782 20 665 35 388 35 366 17 880 

Rakokiven koulu 90 721 8 609 8 609 - 
Tiirismaan koulu - 130 1 037 11 006 13 758 
Launeen monitoimitalo 1 436 9 700 13 337 7 275 - 
Renkomäen koulun laajennus - - 280 3 018 3 622 
Kivimaan yläkoulu 1 072 7 277 10 006 5 458 - 
Muotoiluinsituutin rakennuksen liikuntatilat 109 1 412 2 119 - - 
Hennalan päiväkoti - - - - 500 
Isorannan leirikeskus, leiritupa 75 1 425 - - - 

 
 

Sivistystoimialan hankeryhmä 
 Rakokiven uuden koulun toteutus on markkinaoikeuden päätöksen mukaan kilpailutettava uudelleen. Samalla on syytä tarkistaa hankkeen 
sisältö, laajuus ja urakkamuoto. Kaikki koulun oppilaat voivat siirtyä väliaikaisesti Nastopolin kiinteistöön syksyllä 2017. Kilpailutuksen jäl-
keen uusi Rakokiven koulu valmistuu syksyllä 2020.  
 Tiirismaan koulun uudisrakennus edellyttää kaavamuutosta ja purkulupaa nykyiselle koulurakennukselle. Em. syistä hankkeen aikataulu on 
epävarma, mutta realistinen arvio uuden koulun valmistumisesta on vuodenvaihde 2021/2022. 
 Launeen uusi monitoimitalo rakennetaan nykyisen koulurakennuksen tilalle. Se valmistuu vuoden 2020 syksyksi  
 Renkomäen koulun laajennus valmistuu syksyksi 2021  
 Kivimaan yläkoulun huonokuntoiset tilat korvataan uusilla tiloilla, jotka valmistuvat kesällä 2020 
 Renkomäen ja Kivimaan kouluhankkeiden sisällöstä ja kustannuksista päätetään hankesuunnitelmien hyväksymisen yhteydessä.  
 Mukkulan koulun lähivuosien tilantarpeet pyritään hoitamaan osaksi vuokratiloin 
 Muotoiluinsituutin rakennuksen vanhin osa puretaan, ja sen paikalle rakennetaan uudet liikuntatilat, jotka palvelevat Tiirismaan ja Kannak-
sen lukioiden sekä Wellamo-opiston käyttöä. Liikuntatilat rakennetaan samanaikaisesti rakennuksen muutostöiden ja korjausten kanssa ja 
ne valmistuvat alkuvuodesta 2020 
 Hennalan uusi päiväkoti korvaa nykyisen Hennalan päiväkodin, jonka paikalle on kaavoitettu asuntorakentamista. Päiväkodin toteutus ajoit-
tuu taloussuunnitelmakauden jälkeiseen aikaan 
 Isorannan leirikeskuksen uusi leiritupa korvaan vanhan, huonokuntoisen rakennuksen  
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Talonrakennusinvestoinnit, uusinvestoinnit 
 
Uusinvestoinnit ovat uudisrakennushankkeita tai laajennuksia, jotka johtuvat toiminnan laajentumisesta tai laatutason paran-
tamisesta väljyyttä lisäämällä. Kustannustaso: Haahtela-indeksi 88. 
 
 
1 000 €   TP 2015 TA+ LTA:t 2016 TA2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 
Menot 

 
3 394 4 772 7 790 0 1 399 10 241 10 697 

Tulot 
 

59 0 0 0 0 1 255 1 731 
Netto 

 
-3 335 -4 772 -7 790 0 -1 399 -8 986 -8 966 

 
Kohteet TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 
Sivistystoimialan hankeryhmä 2 450 - 1 399 10 241 10 697 

Länsiharjun koulun laajennus 2 450 - 700 - - 
Myllypohjan koulun laajennus - - 204 2 875 2 041 
Kisapuiston stadionin katsomorakennus - - 495 6 273 3 136 
Launeen uintikeskus - - - 1 092 5 520 

Muun vuokraustoiminnan hankeryhmä 5 340 - - - - 
Kannaksenkadun ja Hoitajankadun kiinteistöjärj. 5 340 - - - - 

      
Sivistystoimialan hankeryhmä 

 Länsiharjun koulun laajennus valmistuu syksyksi 2017. 
 Myllypohjan koulun laajennus liittyy samanaikaisesti toteutettavaan koulun perusparannukseen.  
 Kisapuiston stadionin katsomorakennus on ajoitettu taloussuunnitelmakauden lopulle. Hankkeelle voidaan hakea valtionavustusta (enin-
tään 20 % kustannuksista). Hankkeen toteutuksen osalta tutkitaan ulkopuolisen rahoituksen ja toteutuksen mahdollisuutta, joka voisi tehdä 
mahdolliseksi hankkeen nopeamman toteutuksen. 
 Hankkeelle voidaan hakea valtionavustusta, jonka enimmäismäärä on 20 prosenttia kustannuksista. Hankkeen toteutuksen osalta tutkitaan 
ulkopuolisen rahoituksen ja toteutuksen mahdollisuutta.  
 Uintikeskus 50 metrin altaalla Launeelle toteutettuna ja kaupungin hankkeena on kustannuksiltaan arviolta noin 24 milj. euroa. Kaupungin 
hankkeena uintikeskus on ajoitettu osittain vuoden 2021 jälkeiseen aikaan. Ennen hankkeen käynnistymistä arvioidaan vaihtoehtoiset si-
joittumis- ja rahoitusvaihtoehdot. 

Muun vuokraustoiminnan hankeryhmä 
 Vuonna 2017 tapahtuvat Kannaksenkadun ja Hoitajankadun kiinteistöjärjestelyt 

Keskeneräiset hankkeet 
 Määräraha on varattu edelliseltä vuodelta jatkuviin keskeneräisiin hankkeisiin, joiden toteutuksen aikataulu on muuttunut siten, että edelli-
sen vuoden määrärahoja on jäänyt käyttämättä 

 
Talonrakennusinvestoinnit, keskeneräiset hankkeet 
 
Määräraha on varattu edellisestä vuodelta jatkuviin, keskeneräisiin hankkeisiin, joiden toteutuksen aikataulu on muuttunut 
siten, että edellisen vuoden määrärahoja on jäänyt käyttämättä 
 
1 000 €   TP 2015 TA+ LTA:t 2016 TA2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 
Menot 

 
0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

Tulot 
 

0 0 0 0 0 0 0 
Netto 

 
0 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

 
Rakennusten myynti, ei valtuustoon nähden sitova 
Yhdistymissopimuksen perustavoite: Kaupungin talouden saaminen kestävälle pohjalle (3.) 
Investointiosaan budjetoidaan aktivoitujen pysyvien vastaavien hyödykkeiden myynnistä saatavat tulot. Myyntitulo budjetoi-
daan investointitulona koko luovutusarvon määräisenä. Kiinteän omaisuuden myyntituloista budjetoidaan investointiosaan 
täten kauppahintaa vastaava osuus.  
 
 

1 000 €   TP 2015 TA+ LTA:t 2016 TA2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 

Myyntituloarvio 
 

1 004 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 
Tasearvo 

 
645 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

Myyntivoitto-
/tappio 

 
359 500 500 500 500 500 500 

 
Edellä olevassa taulukossa on esitetty arvioitu myyntitulo, tasearvo ja myyntivoitto-/tappio. Mikäli myytävä omaisuus on hankit-
tu kaupungin omistukseen kauan sitten ja mainittuun omaisuuteen ei ole tehty parannusinvestointeja, on poistamaton tasear-
vo sumupoistojen johdosta pieni, kun kyse on poistonalaisesta käyttöomaisuudesta. 
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Julkinen käyttöomaisuus 
Julkisen käyttöomaisuuden osalta investointisuunnitelman menot on kaupunginvaltuustoon nähden sitova. Julkisen käyttö-
omaisuuden käytöstä päättää tekninen ja ympäristölautakunta vuosittain käyttösuunnitelman yhteydessä. 
 
Sitova investointisuunnitelman menot 
1 000 €   TP 2015 TA+ LTA:t 2016 TA2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 
Menot 

 
24 446 20 280 24 230 38 710 39 790 38 270 26 300 

Tulot 
 

265 100 200 100 100 100 100 
Netto 

 
-24 181 -20 180 -24 030 -38 610 -39 690 -38 170 -26 200 

 
Kohteet TA2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 
Kadunrakennus 15 175 15 725 16 345 14 805 15 895 

Tonttituotannon vaatimaa rakentamista      
Kytölänmäen asuinalueen rakentamisen aloittaminen     
Leikolantien asuinalueen rakentaminen      
Kiveriön asuinalueen rakentaminen      
Kanukkakadun asuinalueen rakentaminen      

Asuinympäristön viihtyvyys      
Patomäen asuinalueen saneerauksen jatkaminen      
Hennalan alueen rakentamisen aloittaminen      

Kestävä kehitys, tiiviyttä lisääviä rakenteita      
Lepinkäisenkadun viimeistelytyöt      

Julkinen liikenne, liikennemuotoa edistävät hankkeet      
Pysäkkikatosten uusimisen jatkaminen      
Pysäköinninohjauksen mahdolliset uudet järjestelmät      

Kevyenliikenteen kulutapaa edistävät hankkeet      
Niemen campusalueen järjestelyt      
Nostavantien klv:n rakentaminen      

Asukkaiden hyvinvointi, liikenneturvallisuus      
Ylätien liikenneturvallisuusjärjestelyt      

Omaisuuden arvon säilyttäminen      
Joutjoen putkisiltojen uusiminen      

      
Satamat 415 200 200 200 200 

Niemen sataman yleissuunnitelman toteuttamisen aloittaminen    
Teivaan sataman GH laiturin hankinta ja CD laiturin purkaminen    
Nastolan alueen soutuvenepaikkojen peruskorjauksen aloittaminen    
Satama- ja rantarakenteiden peruskorjaustöitä      

      
Valaistus 1 865 1 205 1 035 1 905 1 000 

Kasvu, yhteishankkeet kadunrakennusohjelman kanssa    
Elohopeavalaistusten korvaaminen      

      
Liikennevalot 200 200 200 200 200 

Liikennevalojärjestelmän peruskorjausta      
      
Liikunta-alueet 1 045 370 220 890 705 

Kisapuiston tekonurmikentän rakentaminen      
Ulkoilureittien elohopeavalaistuksen uusiminen      
Nastolan retkeily- ja virkistysalueiden toimivuus-projekti    

      
Viheralueet ja leikkipaikat 1 300 1 300 1 000 1 000 1 000 

Asemapäällikön puiston peruskorjaus      
Mukkulan tapahtumapuiston rakentaminen      
Perhepuiston linnoituksen uusiminen      

      
Kasvun edellyttämät uudet hankkeet 4 230 19 710 20 790 18 270 6 300 

Eteläisen kehätien rakentaminen      
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Irtain omaisuus  
 
Sitova investointisuunnitelman menot 
1 000 €   TP 2015 TA+ LTA:t 2016 TA2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 
Menot 

 
5 009 6 801 2 722 4 150 5 620 3 330 3 330 

Tulot 
 

0 0 0 0 0 0 0 
Netto 

 
-5 009 -6 801 -2 722 -4 150 -5 620 -3 330 -3 330 

 
 
Kohteet TA2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 
Kaupunginhallituksen toimiala 20 0 0 0 0 

Kaupungintalon tilajärjestelyt      
Lahden Tilakeskus 150 150 150 150 150 

Lahden Tilakeskuksen rakennusten keittiölaitteiden 
hankintaan. Investointimääräraha on tarkoitettu Lah-
den Aterialle vuokrattujen keittiötilojen irtaimen ka-
luston hankintaa ja uusimista varten. Hankinnat ovat 
vuokravaikutteisia.      

Lahden Ateria 80 0 0 0 0 
Vuonna 2016 valmistuneen ja suunnitelmakaudella 
käyttöönotettavan Etelä-Lahden aluekeittiön, vaiheis-
tetun käyttöönoton myötä tarkentuvat tarpeet mm. 
tarvittavalle ruoankuljetuskalustolle.      

      
Sivistystoimiala 2 122 3 650 5 120 2 830 2 830 

Perusopetus ja lukiokoulutus 920     
Varhaiskasvatuspalvelut 350     
Wellamo-opisto 10     
Kirjasto- ja tietopalvelut 250     
Kaupunginmuseo 342     
Liikuntapalvelut 200     
Nuorisopalvelut 50     

Lahden kaupunginteatteri 150 150 150 150 150 
Hankesuunnitelma sisältää näyttämö- ja esitystekni-
sen kaluston sekä lämpiökalusteiden suunnitelmalli-
set korvausinvestoinnit      
      

Tekninen ja ympäristötoimiala 200 200 200 200 200 
Määräraha käytetään erilaisten teknisten ja mittaus-
laitteiden hankintaan sekä Ilmanlaadun seurannan 
edellyttämän kaluston uusimiseen.      

 
 
Arvopaperit ja osuudet 
 
Määräraha on varattu elinkeinopoliittisten hankkeiden edellyttämiin omarahoitusosuuksiin ja konserniyhtiöiden osakepää-
omien mahdollisiin korotuksiin. 
 
Sitova investointisuunnitelman menot 
1 000 €   TP 2015 TA+ LTA:t 2016 TA2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 
Menot 

 
12 602 3 890 890 890 890 890 500 

Tulot 
 

4 812 16 400 0 0 0 0 0 
Netto 

 
-7 790 12 510 -890 -890 -890 -890 -500 

 
 
Kohteet TA2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 
Lahden Jäähalli Oy (vuoteen 2020 asti) 390 390 390 390 - 
Kohdentamaton erä 500 500 500 500 500 
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Rahoitusosa
Talousarvion rahoituslaskelma muodostuu kaupungin varsi-
naisen toiminnan, investointien ja rahoituksen rahavirtojen 
muutoksista. Rahoituslaskelma näyttää, kuinka paljon kau-
pungin varsinaisen toiminnan ja sen investointien nettokas-
savirta on ylijäämäinen tai alijäämäinen. Rahoituksen raha-
virta osoittaa, miten alijäämäinen nettokassavirta on rahoi-
tuksellisesti katettu tai miten ylijäämä on käytetty rahoitus-
aseman muuttamiseen. 
 
Toiminnan rahavirran laskennan perustana ovat talousarvio-
vuodelle budjetoidut tuloslaskelman vuosikate, 41,2 milj. 
euroa, satunnaiset erät sekä tulorahoituksen korjauserät 
Vuosikatteeseen ja satunnaisiin eriin sisältyvät pysyvien 
vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja -tappiot oikaistaan 
tulorahoituksen korjauserissä. Tulorahoituksen korjauserissä 
vähennetään vuosikatteesta myös pakollisen eläkevarauksen 
vuotuinen 0,5 milj. euron purku. Eläkevastuuvaraus on pakol-
linen niissä kunnissa, jotka ns. vanhan eläkesäännön perus-
teellä itse maksavat työntekijöidensä eläkkeitä.  

Käyttöomaisuusinvestoinnit vuonna 2017 ovat 76,9 milj. 
euroa. Koko suunnitelmakaudella 2017—2019 käyttöomai-
suusinvestoinnit ovat 290,4 milj. euroa. Pysyvien vastaavien 
hyödykkeiden luovutustulot saadaan pääasiassa tonttien ja 
kiinteistöjen myynneistä.  
 
Rahoituksen rahavirta koostuu antolainauksen, lainakannan 
ja oman pääoman muutoksista sekä mahdollisista muista 
maksuvalmiuden muutoksista. Antolainauksen muutoksissa 
esitetään taseen pysyvien vastaavien sijoituksiin kuuluvien 
lainasaamisten lisäykset ja vähennykset. Lainankannan 
muutokset sisältävät pitkäaikaisten lainojen lisäykset ja 
talousarviovuoden lyhennykset ja mahdolliset nettomuutok-
set lyhytaikaisissa lainoissa. 

 
 
 
RAHOITUSLASKELMA TP 2015 TA+ LTA:t 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 
Toiminnan rahavirta 40 503 002 25 779 200 36 149 000 41 545 500 50 854 700 

Vuosikate 32 822 250 29 454 200 41 191 000 43 965 500 53 354 700 
Satunnaiset erät 8 185 383 0 0 0 0 
Tulorahoituksen korjauserät -504 631 -3 675 000 -5 042 000 -2 420 000 -2 500 000 

   
  

  Investointien rahavirta -80 333 987 -47 405 100 -70 129 500 -97 399 000 -106 711 000 
Investointimenot -94 288 215 -68 840 100 -76 921 500 -102 139 000 -111 351 000 
Rahoitusosuudet investointimenoihin 4 456 371 160 000 250 000 320 000 140 000 
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 9 497 857 21 275 000 6 542 000 4 420 000 4 500 000 

   
  

  Toiminnan ja investointien rahavirta -39 830 985 -21 625 900 -33 980 500 -55 853 500 -55 856 300 

   
  

  Rahoituksen rahavirta 
  

  
  

   
  

  Antolainauksen muutokset -37 320 797 -50 351 500 -31 933 000 -9 377 000 -8 637 000 
   Antolainasaamisten lisäykset -72 745 000 -84 000 000 -75 000 000 -45 000 000 -45 000 000 
   Antolainasaamisten vähennykset  35 424 203 33 648 500 43 067 000 35 623 000 36 363 000 
Lainakannan muutokset 81 947 785 53 240 000 65 570 000 65 400 000 64 400 000 
   Pitkäaikaisten lainojen lisäykset 132 618 884 107 000 000 59 000 000 127 000 000 127 000 000 
   Pitkäaikaisten lainojen vähennykset -50 016 927 -53 760 000 -52 430 000 -61 600 000 -23 600 000 
   Lyhytaikaisten lainojen muutokset -654 171 0 59 000 000 0 -39 000 000 
Oman pääoman muutokset 0 0 0 0 0 

Muut maksuvalmiuden muutokset 10 991 271 0 0 0 0 

   
  

  Rahoituksen rahavirta 55 618 259 2 888 500 33 637 000 56 023 000 55 763 000 

   
  

  Rahavarojen muutos 15 787 275 -18 737 400 -343 500 169 500 -93 300 

   
  

  Tunnusluvut           
Investointien omahankintameno, milj. € 89,8 68,7 76,7 101,8 111,2 
Investointien tulorahoitus, % 36,5 % 42,9 % 53,7 % 43,2 % 48,0 % 
Pääomamenojen tulorahoitus, % 20,2 % 14,3 % 20,2 % 21,1 % 29,7 % 
Asukasmäärä 118 743 119 236 119 732 120 219 120 695 
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Antolainat 
Kaupunki myöntää talousarviovuonna antolainoja etu-
päässä tytäryhtiöilleen 75,0 milj. euroa. Tytäryhtiöiden 
rahoitus pyritään varmistamaan sisäisen pankin kautta 
myönnettävillä luotoilla. Antolainoja suunnitelmakaudella 
2017—2019 arvioidaan myönnettävän yhteensä 
165,0 milj. euroa. 

 
 
 
 
 
 

 
Määräraha, nettositovuus 

TP 2015 TA+LTA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 
Lisäykset 72 745 000 84 000 000 75 000 000 45 000 000 45 000 000 
Vähennykset -35 424 203 -33 648 500 -43 067 000 -35 623 000 -36 363 000 
Netto 37 320 797 50 351 500 31 933 000 9 377 000 8 637 000 

 
 
 
Lainanotto, pitkäaikaiset lainat 
Kaupungin rahoitustarve muodostuu pääosin investointi-
menoista, lainan lyhennyksistä sekä kaupungin tytäryhtiöil-
le myönnettävistä lainoista. Vuoden 2017 rahoitustarvetta 
katetaan ottamalla pitkäaikaista lainaa 59,0 milj. euroa. 
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset ovat talousarviovuon-
na 52,4 milj. euroa, jolloin pitkäaikaisten lainojen nettolai-
nanotoksi jää 6,6 milj. euroa. Suunnitelmakauden 2017—
2019 aikana pitkäaikaisia lainoja otetaan 313,0 milj. 
euroa ja lyhennetään 137,6 milj. euroa. Nettolainanotoksi 
jää tällöin 175,4 milj. euroa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Määräraha, nettositovuus 

TP 2015 TA+LTA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 
Lainanotto 132 618 884 107 000 000 59 000 000 127 000 000 127 000 000 
Lyhennykset -50 016 927 -53 760 000 -52 430 000 -61 600 000 -23 600 000 
Netto 82 601 956 53 240 000 6 570 000 65 400 000 103 400 000 

 
 
Lainanotto, lyhytaikaisten muutos 
Osa kaupungin vuoden 2017 rahoitustarpeesta katetaan 
ottamalla lyhytaikaista lainaa, jonka nettolisäys arvioidaan 
olevan 59,0 milj. euroa. Lyhytaikaisen lainakannan arvioi-
daan olevan 20,0 milj. euroa suunnitelmakauden lopussa. 

 
  

 
Lyhytaikaisten lainojen muutos, ei valtuustoon nähden sitova 

TP 2015 TA+LTA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 
Muutos (nettoarvio) -654 171 0 59 000 000 0 -39 000 000 

 
 
Lahden kaupungin velkaantuneisuus kuvaajassa on esitetty lyhytaikaiset ja pitkäaikaiset lainat. 
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Talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksyminen 
 
Kaupunginhallitus päättää 
 
1. hyväksyä ehdotuksen Lahden kaupungin vuoden 2017 talousarvioksi ja vuosien 2017—2019 taloussuunnitelmaksi, 
 
2. hyväksyä vuoden 2017 talousarvioehdotukseen sisältyvän talousarviorakenteen, 
 
3. hyväksyä talousarvion määrärahojen, tuloarvioiden sekä toiminnallisten tavoitteiden sitovuuden yleisperusteluissa esite-

tyn mukaisena, 
 
4. antaa kaupunginjohtajalle valtuuden nostaa vuoden 2017 aikana maksuvalmiuden turvaamiseksi ja rahoitustarpeen 

kattamiseksi lyhytaikaista luottoa siten, että luottoa on samanaikaisesti nostettuna enintään 190 milj. euroa,  
 
5. antaa kaupunginjohtajalle valtuuden myöntää vuoden 2017 aikana lyhyt- ja pitkäaikaista luottoa kaupungin määräysval-

lassa oleville yhteisöille ja säätiöille yhteensä enintään 120 milj. euroa. Valtuutuksen enimmäismäärään ei sisällytetä 
konvertoinneista (lainan ennenaikainen takaisinmaksu ja lainan nosto uusilla ehdoilla) johtuvaa luoton myöntämistä,  
 

6. antaa kaupunginjohtajalle valtuuden hyväksyä vuoden 2017 aikana korko- ja valuuttariskeiltä suojautumistoimenpiteitä 
150 milj. euron rajaan asti,  
 

7. edellyttää, että vuoden aikana tehtävien talousarviomuutosten kate haetaan ensisijaisesti toimialojen talousarvioiden tai 
laajemmin kaupungin talousarvion sisältä sisäisillä siirroilla, 

 
8. edellyttää, että kuntouttavan työtoiminnan paikkoja tarjotaan laajamittaisesti koko kaupunkiorganisaatiossa, 

 
9. merkitä tiedoksi kaupungin henkilöstösuunnitelman taloussuunnitelmakaudelle 2017—2019, 
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Liitteet 
 
Strategiset mittarit 
Muutokset kehyksestä talousarvioon 
Toiminnan tunnusluvut 
 



102 
 

Strategiset mittarit 
 
Ohessa on kuvattuna strategisten mittareiden sisältöä, läh-
teitä ja tiedon saatavuutta.  
 
Talous ja toiminta 
Investointien tulorahoituksen osuus kasvaa 
 Lähde: tilinpäätös (kh toimialan toiminnallinen tavoite) 
 Kuvaus: =100*vuosikate/investointien omahankintame-

no 
 Tiedon päivitys: vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä 

 

Palvelutyytyväisyys lisääntyy  
 Lähde: Kaupunki- ja kuntapalvelut -tutkimus (KAPA) 
 Kuvaus: Laaja asuinkuntaindeksi, yleinen palvelutyytyväi-

syys, asteikko 1—5, keskiarvo 54 palvelusta, vastaajina 
18—79 -vuotiaat, satunnaisotos 

 Tiedon  päivitys:  2.  vuoden  välein  (seuraavan  kerran  
2017) kyselyn tulosten yhteydessä 

 
Hyvinvointi 
Ikävakioitu sairastavuusindeksi laskee 
 Lähde: Kela 
 Kuvaus: indeksin avulla pyritään havainnollistamaan sitä, 

miten tervettä tai sairasta alueen väestö on suhteessa 
koko maan väestön keskiarvoon (= 100). Luku on lasket-
tu ikävakioituna. Sairastavuusindeksi perustuu kolmeen 
tilastomuuttujaan: kuolleisuuteen, työkyvyttömyyseläk-
keellä olevien osuuteen työikäisistä (16—64-vuotiaat) se-
kä lääkkeiden ja ravintovalmisteiden korvausoikeuksien 
haltijoiden osuuteen väestöstä. Niistä kukin on suhteutet-
tu maan väestön keskiarvoon. Sairastavuusindeksi on 
näiden kolmen osaindeksin keskiarvo. 

 Tiedon päivitys: vuosittain huhtikuussa 
 
Aktiivisesti osallistuvien osuus kasvaa  
 Lähde: Alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus, kysely  
 Kuvaus: Prosenttiosuuden 20 vuotta täyttäneistä, jotka 

osallistuvat aktiivisesti järjestötoimintaan tms. Indikaatto-
ri mittaa sosiaalista osallistumista. Indikaattori erottelee 
väestöstä ne, jotka osallistuvat aktiivisesti jonkin kerhon, 
järjestön, yhdistyksen, harrastusryhmän tai hengellisen 
tai henkisen yhteisön toimintaan (esimerkiksi urheiluseu-
ra, asukastoiminta, puolue, kuoro, seurakunta). Otoskoko 
Lahdessa vuosina 2013—2015 yhteensä 3 380 henkilöä, 
vastausaktiivisuus 55 %. Yhdistetty vuosina 2013—2015 
kerätyt aineistot. 

 Tiedon päivitys:  noin 4 vuoden välein alueiden ja kansal-
listen tarpeiden mukaan  

 

Terveyserot kaventuvat 
 Lähde: Alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus, kysely  
 Kuvaus: Indikaattori ilmaisee terveytensä keskitasoiseksi 

tai sitä huonommaksi kokevien prosenttiosuuden 20 
vuotta täyttäneistä, ei ikävakiointia. Koetulla terveydellä 
tarkoitetaan henkilön ilmaisemaa kokemusta omasta 
yleisestä terveydentilastaan. Koettuun terveyteen vaikut-
tavat mm. henkilön tiedossa olevat todetut sairaudet, eri-
laiset oireet, toimintakyky ja elintavat. Otoskoko Lahdes-
sa vuosina 2013—2015 yhteensä 3 380 henkilöä, vas-
tausaktiivisuus 55 %. Vuosina 2013—2015 kerätyt ai-
neistot on yhdistetty. 

 Tiedon päivitys:  noin 4 vuoden välein alueiden ja kansal-
listen tarpeiden mukaan  

 
Koettu onnellisuus kasvaa 
 Lähde: Alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus, kysely  
 Kuvaus: Itsensä suurimman osan aikaa 4 viime viikon 

aikana onnelliseksi kokeneiden osuus (%) 20 vuotta täyt-
täneistä. Otoskoko Lahdessa vuosina 2013—2015 yh-
teensä 3 380 henkilöä, vastausaktiivisuus 55 %. Vuosina 
2013—2015 kerätyt aineistot on yhdistetty. 

 Tiedon päivitys:  noin 4 vuoden välein alueiden ja kansal-
listen tarpeiden mukaan 

 
Väestö  
Väestön määrä kasvaa 
 Lähde: Tilastokeskus, väestötilasto 
 Kuvaus: väestön lukumäärä 31.12. 
 Tiedon päivitys: vuosittain, ennakkotieto kuukausittain 

 
16—29 vuotiaiden osuus kasvaa 
 Lähde: Tilastokeskus, väestötilasto 
 Kuvaus: 16—29 vuotiaiden osuus väestöstä 31.12. 
 Tiedon päivitys: vuosittain 

 
Nuorisotyöttömyys vähenee 
 Lähde: TEM ja Tilastokeskus 
 Kuvaus: 15—24-vuotiaiden työttömien osuuden prosent-

teina 15—24-vuotiaasta työvoimasta  
 Tiedon päivitys: Kuukausittain 

 
Työttömyys vähenee 
 Lähde: TEM ja Tilastokeskus 
 Kuvaus: työttömien osuuden prosentteina työvoimasta  
 Tiedon päivitys: kuukausittain 

 
Jatko-opintopaikkojen houkuttavuus kasvaa 
 Lähde: Vipunen tietokanta, Lahden ammattikorkeakoulun 

tilasto 
 Kuvaus: Yhteishaussa ensisijaisesti opiskelupaikkaa 

hakeneiden määrän suhde tarjolla oleviin aloituspaikkoi-
hin 

 Tiedon päivitys: vuosittain 
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Työpaikat ja elinkeinot 
Uusien yritysten määrä kasvaa 
 Lähde: Toimiala online, Tilastokeskuksen yritysrekisteri 

(pohjautuu Verohallinnon rekisteröintitietoihin) 
 Kuvaus: Ajanjakson aikana toimintansa aloittaneet yrityk-

set, jotka ovat liiketoiminnasta tai kiinteistön käyttöoi-
keuden luovutuksesta arvonlisäverovelvollisia tai toimivat 
työnantajina. Tarkastelun ulkopuolelle jäävät säätiöt, aat-
teelliset yhdistykset, julkiset viranomaiset ja uskonnolliset 
yhteisöt. Tilastoon sisältyvät valtion liikelaitokset mutta 
eivät kuntien liikelaitokset. 

 Tiedon päivitys: vuosittain, neljännesvuosittain (+ 5kk) 
 
Työpaikkojen määrä kasvaa 
 Lähde: Tilastokeskus, Työssäkäyntitilasto 
 Kuvaus: alueella työskentelevien henkilöiden lukumäärää 

31.12. käytetään kuvaamaan työpaikkojen lukumäärää 
tällä alueella. Jokaisen työllisen henkilön on tällöin ajatel-
tu muodostavan yhden työpaikan. 

 Tiedon päivitys: vuosittain, noin +22 kk 
 
Työllisyysaste paranee 
 Lähde: Tilastokeskus 
 Kuvaus: 15—64-vuotiaiden työllisten prosenttiosuus 

saman ikäisestä väestöstä 
 Tiedon päivitys: vuosittain 

 
Aluekansantuote kasvaa 
 Lähde: Tilastokeskus, Aluetilinpito 
 Kuvaus: Bruttokansantuote on kokonaistuotannon mitta 

kansantaloudessa. Bruttokansantuote asukasta kohti 
(BKTA) kertoo kuinka paljon yksittäinen kansalainen tuot-
taa keskimäärin.  

 Tiedon  päivitys:  vuosittain  +24  kk  (joulukuussa),  (eli  
2014 tieto joulukuussa 2016) 

 
Teollisuus/yritykset uudistuvat  
 Lähde: Tilastokeskus, Tutkimus- ja kehittämistoiminta 
 Kuvaus: Tutkimus- ja kehittämistoimintatilasto kuvaa 

tutkimukseen sekä tuote- ja prosessikehittämiseen käy-
tettyjä resursseja.  Tilasto perustuu yrityksiltä saatuihin 
tietoihin.  

 Tiedon päivitys: vuosittain +10 kk 
 
Teollisuus/yritykset kansainvälistyvät 
 Lähde: Tulli, Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain 
 Kuvaus: Tavaroiden ulkomaankaupan maakuntakohtai-

nen tilasto perustuu ulkomaankauppaa harjoittavien yri-
tysten antamiin viennin arvoa koskeviin tietoihin lukuun 
ottamatta palveluilla käytävää ulkomaankauppaa. Yritys-
ten osoite määräytyy ensisijaisesti yrityksen toimipaikan 
mukaan. 

 Tiedon päivitys: vuosittain +11 kk 
 

Ympäristö 
Kasvihuonekaasupäästöt laskevat 
 Kasvihuonekaasupäästöt vähenevät -60 % vuoden 1990 

tasosta vuoteen 2030 mennessä 
 Lähde: Kasvener-laskentamalli ja CO2-raportti 
 Kuvaus: Laskentamalli selvittää, kuinka paljon kunnan 

alueen energiankäytöstä, teollisuus- ja maataloustoimin-
nasta sekä jätteiden ja jätevesien käsittelystä syntyy vuo-
den aikana kasvihuonekaasupäästöjä. Laskenta noudat-
taa IPCC:n laskentaperiaatteita.  

 Tiedon päivitys: n. 2 vuoden välein 
 
Joukko- ja kevytliikenteen käyttö kasvaa 
 Lähde: Liikennetutkimus 2010, jalankulun ja pyöräilyn 

kehitys laskentapisteissä, koululaiskyselyt, joukkoliiken-
teen vuosittaiset nousumäärät Lahden kaupungin alueel-
la 

 Kuvaus: Liikennetutkimus, jossa selvitettiin henkilöhaas-
tatteluilla, ajoneuvoliikenteen tutkimuksilla ja liikenne-
laskennoilla seudun asukkaiden liikkumistottumuksia, 
ajoneuvoliikenteen suuntautumista sekä ajoneuvoliiken-
teen, jalankulun ja pyöräilyn määrää. Kiinteistä laskenta-
pisteistä saadaan pisteen kautta kulkevien kävelijöiden 
(yksi laskentapiste) ja pyöräilijöiden lukumäärä (neljä las-
kentapistettä) Koululaiskyselyssä kysytään yksin kävel-
len, pyörällä tai joukkoliikenteelle kouluun tehtävien mat-
kojen määrää. Joukkoliikenteen nousumäärä kuvaa Lah-
den kaupungin alueelta alkavien joukkoliikennematkojen 
määrää. 

 Tiedon päivitys: noin 2 vuoden välein  
(kevennetty liikennetutkimus) 

 
Vesistöjen tila ja pohjaveden laatu paranevat 
 Lähde: Lahden seudun ympäristökatsaus, tarkkailurapor-

tit, vesienhoidon toimenpideohjelma 
 Kuvaus: Vesistöjen tilaa ja pohjavesialueita seurataan 

tarkkailuohjelman mukaisesti. Lahdessa ja Nastolassa oli 
vuonna 2014 kummassakin kahdeksan tarkkailussa ole-
vaa järveä.  

 Tiedon päivitys: Vuosittain ja 6-vuosittain (vesienhoidon 
toimenpideohjelma) 
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Muutokset kehyksestä talousarvioon 
 
Kaupunginhallitus hyväksyi Lahden kaupungin vuoden 2017 
talousarvion ja vuosien 2017—2019 taloussuunnitelman 
laadintaohjeet ja talouden kehyksen 30.5.2016 (§161). 
Hyväksytyt laadintaohjeet lähtevät siitä, että taloussuunni-
telman jokaisena vuonna päästään nollatulokseen. Talouden 
kehyksessä kunnallisen tuloverotuksen oletettiin olevan 
vuoden 2016 tasolla ja kiinteistöveron oletettiin korotettavan 
hieman vuoden 2016 tasosta minkä vaikutuksesi arvioitiin 
4,8 milj. euroa. Laadintaohjeet hyväksyttiin kaupunginhalli-
tuksessa  lisäyksellä,  että  elokuun  15.  päivä  mennessä  kau-
punginhallitukselle tuodaan käsittelyyn vaihtoehtoinen kehys, 
jossa vältytään veronkorotuksilta. Kaupunginhallitukselle 
annettiin vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017—2019 
taloussuunnitelman valmistelun tilannekatsaus ja vaihtoeh-
totarkastelut 15.8.2016 (§226). 
 
Talouden kehyksen hyväksymisen jälkeen on tehty merkittä-
viä kehykseen vaikuttavia päätöksiä niin Lahden kaupungin 
tasolla että valtion tasolla. Lahden kaupunginvaltuusto päätti 
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän perustamisesta 
27.6.2016 (§77). Talouden kehys on valmistelu siten, että 
sosiaali- ja terveyspalvelut ovat kaupungin omaa toimintaa. 
Hyvinvointikuntayhtymäpäätöksen jälkeen 99,6 % sosiaali- ja 
terveyspalveluista ostetaan ensi vuonna hyvinvointikuntayh-
tymältä. Ostopalveluun siirtymisen johdosta kaupungin tulot 
pienentyvät 44,6 milj. euroa nettokustannusten kuitenkin 
säilyen liki pitäen samana. Muutoksen johdosta sosiaali- ja 
terveystoimialan käyttöomaisuuteen kohdistuvat poistokus-
tannukset näkyvät ostopalvelujen lisääntymisenä, kun omai-
suus siirtyy yhtymälle vuoden vaihteessa. Hyvinvointikuntayh-
tymään siirtymisen johdosta on yhtymän, sosiaali- ja terveys-
toimialan ja Lahden kaupungin muiden toimialojen välisiä 
rajapintoja jouduttu tarkastelemaan uudestaan ja budjetoi-
maan asioita eri yksiköihin kuin kehyksessä oli ajateltu. 
 Rajapintoihin liittyviä budjetointimuutoksia on käsitelty jäl-
jempänä toimialakohtaisien tarkasteluiden kohdalla. Määrä-
rahojen siirroilla ei ole vaikutusta kaupungin kokonaistulok-
seen. 
 
Kaupunginhallitus päätti 8.8.2016 (§215) hyvinvointikun-
tayhtymän valmistelun linjauksena, että kaupunki ja hyvin-
vointiyhtymä yhdistävät tietotekniikkapalveluyksikkönsä, 
jonka osalta on valmisteltu Lahden Tietotekniikka -
taseyksikön siirto Calpro Oy:öön. Lahden tietotekniikan osalta 

siirto on toteutunut siten, että henkilöstö on siirtynyt yhtiön 
palvelukseen 1.10.2016 ja taseyksikkö lakkaa 31.12.2016. 
Täten Lahden tietotekniikan menot ja tulot eivät enää sisälly 
kaupungin yhdisteltyyn tuloslaskelmaan. Toimialojen ja kau-
pungille jäävien taseyksiköiden näkökulmasta ICT-menot 
muuttuvat kaupungin sisäisistä menoista konsernin sisäisiksi 
menoiksi, joten muutoksella ei ole vaikutusta toimialojen ja 
taseyksiköiden menokehykseen tältä osin. Lahden tietotek-
niikan tulot kehyksessä olivat 9,9 milj. euroa, menot 8,0 milj. 
euroa ja poistot 1,7 milj. euroa. 
 
Työmarkkinaosapuolet allekirjoittivat kilpailukykysopimuksen 
14.6.2016.  Kilpailukykysopimuksen myötä kaupungin henki-
löstömenot supistuvat lomarahojen leikkausten ja henkilösi-
vukulujen pienentymisen myötä yhteensä 4,7 milj. euroa. 
Toiminnallisten taseyksiköiden osalta kilpailukykysopimuk-
sen tuoma hyöty siirretään sisäisiin palveluhintoihin. Teatte-
rin ja orkesterin osalta kilpailukykysopimuksen tuoma hyöty 
supistaa toimialan avustusta taseyksikölle. Sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen osalta kilpailukykysopimuksen tuoma hyöty on 
huomioitu palvelujen ostoja alentavana tekijänä, yhteensä 
2,9 milj. euroa v. 2017. Kilpailukykysopimus on kuitenkin 
hieman kuntataloutta kiristävä. Menohelpotusten myötä 
kaupungin verotulot supistuvat kun työnantajakustannuksia 
siirtyy palkansaajille maksettaviksi ja sitä kautta verotettava 
tulo supistuu. Kilpailukykysopimus lisäksi leikkaa valtion-
osuuksia, kun valtionosuuksien perusteena olevat yksikkö-
hinnat laskevat. Verotulojen arvioitua kertymää on tarkennet-
tu kilpailukykysopimuksen tuomien muutosten lisäksi kunta-
liiton viimeisimmän ennusteen mukaan, jossa kaupungin 
verotulopohjan arvioidaan heikkenevän. Verotulojen arvioi-
daan heikkenevän yhteensä 10,2 milj. euroa laadintaohjeen 
kehykseen nähden. 
 
Eläkemenoperusteinen KuEL maksu on kuntien eläkevakuu-
tuksen arvion mukaan jäämässä kehyksessä arvioitua pie-
nemmäksi. Maksun arvioidaan olevan 15,0 milj. euroa kun 
se tänä vuonna on 17,7 milj. euroa. Eläkemenoperusteisen 
KuEL-maksun arvion pienentyminen on huomioitu toimialoit-
tain ja taseyksiöittäin vähennyksenä. Teatterin ja orkesterin 
osalta muutos supistaa toimialan avustusta taseyksikölle 
kuten kilpailukykysopimus. 
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Muutos Kehys/ 
TAE, euroa 

Muutos Kehys 
/TAE, % TULOSLASKELMA TP 2015 TA+LTA:t 2016 Kehys 2017 TAE 2017 

              
Toimintatuotot 230 537 759 234 482 300 231 700 500 175 016 800 -56 683 700 -24,46 % 
Myyntituotot 75 294 375 74 573 600 74 997 700 46 877 200 -28 120 500 -37,50 % 
Maksutuotot 40 056 952 46 075 500 45 248 800 20 806 800 -24 442 000 -54,02 % 
Tuet ja avustukset 30 891 999 30 360 000 21 895 700 19 737 100 -2 158 600 -9,86 % 
Vuokratuotot 73 260 692 75 863 100 81 428 900 74 907 700 -6 521 200 -8,01 % 
Muut toimintatuotot 11 033 742 7 610 100 8 129 400 12 688 000 4 558 600 56,08 % 
Valmistus omaan käyttöön 515 172 500 000 500 000 500 000 0 0,00 % 
Toimintakulut 830 423 073 848 352 300 833 800 600 769 838 200 -63 962 400 -7,67 % 

Henkilöstökulut 289 978 210 292 249 700 293 445 200 177 022 500 -116 422 
700 -39,67 % 

Palvelujen ostot 362 924 631 366 663 300 365 038 800 450 408 100 85 369 300 23,39 % 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 28 666 579 30 799 900 31 028 200 22 149 200 -8 879 000 -28,62 % 
Avustukset 71 649 829 76 390 400 60 500 200 52 535 000 -7 965 200 -13,17 % 
Muut toimintakulut 77 203 823 82 249 000 83 788 200 67 723 400 -16 064 800 -19,17 % 
TOIMINTAKATE -599 370 142 -613 370 000 -601 600 100 -594 321 400 7 278 700 -1,21 % 
Verotulot 447 282 441 446 300 000 455 700 000 445 500 000 -10 200 000 -2,24 % 
Valtionosuudet 177 693 679 192 042 000 187 600 000 187 100 000 -500 000 -0,27 % 
Rahoitustuotot ja -kulut 7 216 272 4 482 200 3 516 600 2 912 400 -604 200 -17,18 % 
VUOSIKATE 32 822 250 29 454 200 45 216 500 41 191 000 -4 025 500 -8,90 % 
Poistot ja arvonalentumiset 42 234 709 43 581 900 45 235 200 42 474 500 -2 760 700 -6,10 % 
TILIKAUDEN TULOS -1 227 076 -14 127 700 -18 700 -1 283 500 -1 264 800 6763,64 % 
Poistoeron lisäys tai vähennys 451 239 125 000 85 000 85 000 0 0,00 % 
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 408 461 -14 002 700 66 300 -1 198 500 -1 264 800 -1907,69 % 

 
 
Kaupunginhallituksen toimialan kehys oli laadintaohjeen 
mukaan 62,6 milj. euroa. Kehyksen jälkeen on kaupunginhal-
lituksen toimialan nettomenoihin tehty kilpailukykysopimuk-
sen tuomat muutokset -0,3 milj.  euroa v.  2017, eläkemeno-
perusteisen KuEL maksun vähennys -3,7 milj. euroa sekä 
hyvinvointikuntayhtymän perustamiseen liittyviä muutoksia 
yhteensä +4,6 milj. euroa. Hyvinvointikuntayhtymän perus-
tamiseen liittyvistä muutoksista merkittävimpiä ovat kuntout-
tavan työtoiminnan siirtyminen yhtymän vastuulle, eläkeme-
noperusteisen KuEL maksun siirto sosiaali- ja terveystoimi-
alalta kaupunginhallituksen toimialalle, SAP HR tiimin kus-
tannusten siirto sosiaali- ja terveystoimialalta kaupunginhalli-
tuksen toimialalle euroa sekä sosiaali- ja terveystoimialan 
henkilöstön työterveyshuollon kustannusten siirto kaupun-
ginhallituksen toimialalta sosiaali- ja terveystoimialalle osaksi 
hyvinvointikuntayhtymän palveluiden ostoja. Kaupungin 
markkinointiin urheilun avulla varattu 0,1 milj. euron määrä-
raha on lisäksi siirretty elinvoima- ja kilpailukykypalveluista 
sivistystoimialan kansainväliset urheilutapahtumat vastuu-
alueelle. Talouden tasapainottamiseksi on elinkeinoelämään 
kohdistuvia menoja lisäksi vähennetty 0,3 milj. euroa ja 
tukityöllistämisen menoja 0,8 milj. euroa. Käyttöomaisuuden 
myyntivoittoarviota on pienennetty 0,7 milj. euroa alkuperäi-
seen kehykseen nähden. Kilpailukykysopimuksen tuomien 
muutosten ja hyvinvointikuntayhtymän perustamiseen ym. 
liittyvien muutosten myötä toimialan talousarvioksi (toiminta-
katteeksi) esitetään 61,2 milj. euroa. Kaupunginhallituksen 
toimialaan kuuluvien taseyksiköiden osalta annettu kehys 

poikkeaa ainoastaan Lahden Tilakeskuksen osalta, jossa 
kilpailukykysopimuksen tuoma kustannussäästö kasvattaa 
tilikauden yli/alijäämää.  
 
Sosiaali- ja terveystoimialan talouden kehys oli 350,7 milj. 
euroa ja lautakunnan esitys toimialan talousarvioksi oli 
353,2  milj.  euroa.  Kehyksen  jälkeen  on  sosiaali-  ja  terveys-
toimialan nettomenoihin tehty kilpailukykysopimuksen tuo-
mat muutokset -2,9 milj. euroa sekä eläkemenoperusteisen 
KuEL maksun siirto kaupunginhallituksen toimialalle yhteen-
sä -6,5 milj. euroa.  Lisäksi toimialan talousarvioon on tehty 
hyvinvointikuntayhtymän perustamiseen liittyviä muutoksia 
yhteensä 1,9 milj. euroa.  Kilpailukykysopimuksen tuomien 
muutosten ja hyvinvointikuntayhtymän perustamiseen liitty-
vien muutosten myötä toimialan talousarvioksi (toimintakat-
teeksi) esitetään 345,7 milj. euroa. 
 
Sivistystoimialan talouden kehys oli 244,4 milj. euroa ja 
toimiala valmisteli talousarvioesityksensä annettuun kehyk-
seen. Lautakunta lisäsi toimialan talousarviokäsittelyssä 
menoja 2,1 milj. euroa, josta 0,1 milj. euroa nuorisopalveluil-
le, 0,22 milj. euroa lukiokoulutuspalveluille, 0,58 milj. euroa 
varhaiskasvatuspalveluille ja 1,2 milj. euroa perusopetuspal-
veluille. Toimialalta pyydettiin talousarvioneuvotteluissa 
toimenpide-esitys, jolla talousarvio saataisiin annettuun 
kehykseen. Kaupunginjohtajan esityksessä on huomioitu 
lautakunnan  esityksen  lisäykset,  mutta  päädytty  lisäksi  0,5  
milj. euron säästötoimenpiteisiin, joita toimialalta edellyte-
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tään. Eläkemenoperusteinen KuEL maksun pienentyminen 
tarkoittaa sivistystoimialan osalta 0,6 milj. euron menojen 
vähennystä. Kilpailukykysopimuksen arvioidaan lisäksi vä-
hentävän toimialan menoja suoraan 3,3 milj. euroa sekä 
taseyksiköiden kautta 0,8 milj. euroa. Kaupunginhallituksen 
toimialalta on siirretty 0,1 milj. euroa sivistystoimialalle kau-
pungin markkinointiin urheilun avulla. Säästötoimenpiteiden, 
kilpailukykysopimuksen tuomien muutosten ym. muutosten 
myötä toimialan talousarvioksi (toimintakate) esitetään 
241,4 milj. euroa. Sivistystoimialaan kuuluvien taseyksiköi-
den osalta annettu kehys poikkeaa ainoastaan Lahden kau-
punginteatterin osalta, jossa positiivisen tulosodotuksen 
sijaan odotetaan nollatulosta. 
 
Teknisen ja ympäristötoimialan talouden kehys oli 10,3 milj. 
euroa ja toimiala valmisteli talousarvioesityksensä annettuun 
kehykseen lisäten siihen kuitenkin valtuuston kesäkuussa 
hyväksymän 1,0 milj. euron lisämäärärahan joukkoliikentee-
seen. Toimialalta pyydettiin talousarvioneuvotteluissa toi-
menpide-esitys, jolla talousarvio saataisiin annettuun kehyk-
seen huomioiden kuitenkin joukkoliikenteen kasvaneen 
määrärahan tarpeen. Tämä toimenpide-esitys on huomioitu 
talousarvioesityksessä vähennyksenä lautakunnan esityk-
seen nähden. Toimialan talousarvioon on tehty lisäksi kilpai-
lukykysopimuksen tuomat muutokset, mikä tarkoittaa toi-
mialan kohdalla 0,4 milj. euron vähennystä. Lisäksi eläke-
menoperusteisen KuEL maksun pienentyminen 0,3 milj. 
euroa on huomioitu toimintamenojen vähennyksenä. Toi-
mialan toimenpide-esityksen, kilpailukykysopimuksen tuo-
mien muutosten ym. muutosten myötä toimialan talousarvi-
oksi (toimintakate) esitetään 9,6 milj. euroa. 

Investointikehys vuodelle 2017 oli bruttomenojen osalta 
109,3 milj. euroa. Talousarvioesityksessä investointimenoiksi 
esitetään 76,9 milj. euroa. Kehyksessä eteläisen kehätien 
osalta varauduttiin 14,0 milj. euron vuosittaiseen investoin-
timenoon ajalla 2017—2021. Kehätien kustannusten jakau-
tuminen eri vuosille on tarkentunut siten, että kaupungin 
osuus ensi vuonna arvioidaan olevan 4,3 milj. euroa ja kas-
vaa arvioitua suuremmaksi vuosina 2018—2020. Muutos 
vähentää julkiseen käyttöomaisuuteen tarvittavaa investoin-
timäärärahaa vuoden 2017 osalta 9,7 milj. euroa.  Talonra-
kennusinvestointien osalta hankkeiden uudelleen ajoittami-
sen myötä investointimäärärahan tarve on vähentynyt 19,3 
milj. euroa. Irtaimen omaisuuden investointeihin esitetään 
2,3  milj.  euroa  vähemmän  kuin  kehyksessä.  Irtaimen  omai-
suuden investoinneista jää hyvinvointikuntayhtymään siirty-
misen johdosta pois sosiaali- ja terveystoimialan irtaimen 
investointeihin varatut määrärahat sekä Lahden Tietoteknii-
kan yhtiöön siirtymisen johdosta ICT-investointeihin varatut 
määrärahat. Pienentyneiden investointimäärärahatarpeiden 
vuoksi ensi vuoden lainanotto jää kehyksessä arvioitua pie-
nemmäksi. Lisäksi kehyksestä poiketen osa vuoden 2017 
rahoitustarpeesta on suunniteltu katettavaksi lyhytaikaisella 
lainalla pitkäaikaisen sijaan. 
 

 
1 000 € TP 2015 TA+LTA:t 2016 Kehys 2017 TAE 2017 Muutos-% 
            
KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALA           
Toimintatuotot 12 338,2 12 877,0 14 459,7 12 816,9 -11,4 % 
Toimintakulut 84 327,2 77 020,9 77 047,8 74 056,8 -3,9 % 
TOIMINTAKATE 71 989,3 64 143,9 62 588,1 61 239,9 -2,2 % 
            
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA           
Toimintatuotot 55 308,5 58 562,6 48 816,0 2 378,6 -95,1 % 

Toimintakulut 403 217,0 417 713,2 399 565,4 348 053,7 -12,9 % 
TOIMINTAKATE 347 908,5 359 150,6 350 749,4 345 675,1 -1,4 % 
            
            
SIVISTYSTOIMIALA           
Toimintatuotot 19 678,3 18 628,0 18 733,6 18 701,2 -0,2 % 
Toimintakulut 218 388,5 225 234,4 225 692,6 222 680,3 -1,3 % 
TOIMINTAKATE 198 710,2 206 606,4 244 426,2 241 381,5 -1,2 % 
            
TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA           
Toimintatuotot 37 588,5 35 086,7 35 784,0 36 999,4 3,4 % 
Valmistus omaan käyttöön 13,3 0,0 0,0 0,0 — 

Toimintakulut 46 852,5 47 302,0 46 066,9 46 589,2 1,1 % 
TOIMINTAKATE 9 250,7 12 215,3 10 282,9 9 589,8 -6,7 % 

 YHTEENSÄ           

Toimintatuotot 124 913,5 125 154,3 117 793,3 70 896,1 -39,8 % 
Toimintakulut 752 785,2 767 270,5 748 372,7 691 380,0 -7,6 % 
TOIMINTAKATE 627 858,6 642 116,2 668 046,6 657 886,3 -1,5 % 

 



107 
 

Toiminnan tunnusluvut 
 
Yhdistetyt luvut vuoden 2015 osalta ovat informatiivisia, eivät suoraan vertailukelpoisia. 
 
 

KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALA           
Lahden Servio TP 2015 TA 2016 TAE 2017 TS 2018 TS 2019 

Puhdistuspalvelujen asiakaskohteiden pinta-ala, m² 304 200 350 000 351 000 350 000 348 000 
Puhdistuspalvelun siivoustyön tunnit, h 279 700 318 250 319 150 318 250 316 400 
Vahtimestareiden asiakaskohteet, kpl 6 6 5 5 5 

 
SIVISTYSTOIMIALA           
Varhaiskasvatuspalvelut TP 2015 TA 2016 TAE 2017 TS 2018 TS 2019 
Alle kouluikäisten lasten sijoittuminen      

Määrä 8 375 8 137 8 153 8 129 8 035 
Päivähoidossa/esiopetuksessa 4 521 4 683 4 400 4 400 4 400 
Yksityisen hoidon tuella 596 807 960 960 960 
Kotihoidon tuella 1 815 1 883 1 834 1 834 1 834 

Perusopetus TP 2015 TA 2016 TAE 2017 TS 2018 TS 2019 
Oppilasmäärä 10 018 10 278 10 420 10 520 10 620 
Vuosiviikkotuntia 18 931 18 331 18 331 18 311 18 311 
Vvt/oppilas 1,89  1,78 1,76 1,74 1,73 

Nuorisopalvelut TP 2015 TA 2016 TAE 2017 TS 2018 TS 2019 
Osallistuja- ja asiakasmäärä 190 720 190 000 195 000 200 000 200 000 

Asiakaspalautteen keskiarvo 4,3 4,1 4,1 4,1 4,1 

Erityistuettujen nuorten määrä ja  571 550 550 550 550 

asiakastyytyväisyys 4,3 4,2 4,2 4,2 4,2 

Työllisyyspalveluita käyttävien nuorten määrä, joista 447 450 450 450 450 

työllistettyjen nuorten määrä ja  100 180 180 180 180 

sijoittuminen % 51 % 50 % 50 % 50 % 50 % 

Osaaminen ja tieto TP 2015 TA 2016 TAE 2017 TS 2018 TS 2019 
Lukiokoulutus 

     Opiskelijamäärä 1950 1950 2100 2100 2100 
Kursseja  2100 2080 2330 2330 2330 
Kursseja/opiskelija 1,08 1,07 1,1 1,1 1,1 

Kirjasto- ja tietopalvelut      
Lainaajia 41 013 40 000 39 000 39 000 39 000 
Lainauksia /asukas 20,4 20,5 20,0 20,0 20,0 
Verkkokäynnit / asukas 7,2 6,3 7,0 7,0 7,0 

Kaupunginmuseo      
Lausunnot (arkeologia ja rakennustutkimus, muut) 196 175 175 175 175 
Hankitut taideteokset (ostot ja lahjoitukset) 33 6 6 6 6 
Kuvanvälitys (määrä) 879 1 450 1 500 1 550 1 600 
Lapset ja nuoret asiakkaat (18 ikävuoteen saakka) 9 500 9 700 9 900 10 100 10 300 
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TEKNINEN JA YMPÄRISÖTOIMIALA           
Kaupunkiympäristö TP 2015 TA 2016 TAE 2017 TS 2018 TS 2019 
Katuja (km) 477 675 675 670 683 
Erillisiä kevyen liikenteen väyliä (km) 141 160 162 165 168 
Hoidettuja puistoja ja liikenneviheralueita (ha) 423 456 459 462 467 
Leikkipuistoja ja leikkialueita (kpl) 141 165 166 165 162 
Metsiä (ha) 4920 6 800 6 800 6 800 6 800 
Katupuita (kpl) 8406 8 951 9 051 9 151 9 251 
Venepaikkoja (kpl) 1776 2 300 2 200 2 200 2 200 
Maankäyttö ja aluehankkeet TP 2015 TA 2016 TAE 2017 TS 2018 TS 2019 
Kaupungin asemakaavoitettu alue yhteensä (ha) 9 461 9 520 9 570 9 620 9 670 
Asemakaavoitettu asumisen k-ala/v 131 767  80 000 80 000 80 000 80 000 
Kaupungin maanomistus yht. (ha) 10 017 10 130 12 679 12 719 12 719 
Maanostot (ha/v) 199,5 50 50 50 50 
Maanvuokrasopimukset yht. (kpl) 4 936 4 990 5 070 5 150 5 230 
Tonttien luovutus (kpl/v) 86 100 120 120 120 
Rekisteröidyt kiinteistöt (kpl/v) 156 180 250 250 250 
Rakennuspaalutukset (kpl/v) 303 300 300 300 300 
Asuntotoimen hallinnoimat vuokra-asunnot (lkm) 28 23 20 20 20 
Rakennus- ja ympäristövalvonta TP 2015 TA 2016 TAE 2017 TS 2018 TS 2019 
Käsitellyt rakennusluvat (kpl) 1200 1200 1200 1200 1200 
Valmistuneet rakennukset (kpl) 400 400 400 400 400 
Valvottavia rakennuskohteita (kpl) 1200 1200 1200 1200 1200 
Suoritettavia katselmuksia (kpl) 1500 1400 1400 1400 1400 
Käsiteltäviä erityissuunnitelmia (kpl) 14000 14000 14000 14000 14000 
Elintarvikevalvontakohteita (kpl) 1000 1000 1000 1000 1000 
Elintarviketarkastuksia (kpl) 850 800 800 800 800 
Elintarvikenäytteitä (kpl) 40 40 40 40 40 
Asunnon tarkastuksia (kpl) 200 200 200 200 200 
Tuoteturvallisuustarkastuksia (kpl) 90 90 90 90 90 
Eläinsuojelutarkastuksia (kpl) 75 75 75 75 75 
Ympäristöneuvontapalvelut (asiakasmäärä) 5000 5000 6000 6000 6000 
Valvottavat kohteet (kpl) 140 140 140 140 140 
Luonnonsuojelulailla suojeltuja alueita (ha) 2220 2220 2260 2260 2260 
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